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Processo Licitatório nº 004/2018 – Pregão Presencial para Registro de Preço nº 
002/2018 – Exclusivo para participação de Microempreendedores Individuais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

 
Prezados(as) Senhores(as):  

 
Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta Prefeitura e as 

interessadas em participar da presente licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do 
Termo de Recebimento do Edital pela Internet para o fac-símile (87) 3880-1156 ou e-mail: 
<cpl.granito@gmail.com>. 
 

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação 
direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório até a data da sessão de abertura, 
ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de regência, de sua publicação na Imprensa 
Oficial e/ou em jornal de grande circulação. 
 
FRANCISCO DUARTE GABRIEL 
Pregoeiro 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL PELA INTERNET 
Processo Licitatório nº 004/2018 – Pregão Presencial nº 002/2018 

 
OBJETO: Registro de Preço para FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de gêneros 
alimentícios e MATERIAL DE LIMPESA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, exclusivamente para MEI ME e EPP conforme descrição, 
características, onde serão priorizados as empresas sediadas no município de 
Granito, conforme informações constantes do ANEXO I. 
 
NOME EMPRESARIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
NOME PARA CONTATO: 
TELEFONE:                           FAC-SÍMILE:                               
E-MAIL: 
Recebemos, da Prefeitura Municipal de Granito nesta data, cópia do Edital da licitação acima 
identificada. 
 
_____________________,____ de _____________ de2018. 
 
_______________________________________ 
NOME  
ASSINATURA NO CASO DE ENVIO POR FAC-SÍMILE E OU EMAIL 

CARIMBO IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 
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Pregão Presencial  n.º 002/2018 para Registro de Preço 
Regido pela Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, observando os dispositivos da Lei 

Complementar n°123,de 14 de março de 2006 e alterações LC 147/2014, e DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 
2015 E onde serão priorizadas as licitantes sediadas no município Granito, conforme parágrafo 3º do art. 48 da LC nº 

123/2006 e Decreto Municipal nº 004/2017 e Decreto municipal nº 019/2017 

EXCLUSIVAMENTE PARA MEI ME E EPP 

Objeto: Registro de Preço para FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de gêneros alimentícios e MATERIAL 

DE LIMPESA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, exclusivamente para MEI 
ME e EPP conforme descrição, características, onde serão priorizados as empresas sediadas no 

município de Granito, conforme informações constantes do ANEXO I 

PREGÃOPRESENCIAL 
Sessão Publica para recebimento das Propostas e da Documentação de Habilitação 

Data:26/12/2018 Horário:10h00 

Local: Prefeitura Municipal de Granito -Sala da CPL 

Rua:Av Jose Saraiva Xavier, 90-Centro–Granito/PE Telefone:(87)3880-1156 
Fax:(87)3880-1172-Administração 

Site:www.granito.pe.gov.br 
Email:cpl.granito@gmail.com 

1–PREÂMBULO 
1.1 – O MUNICÍPIO DE GRANITO, por meio de seu PREGOEIRO FRANCISCO DUARTE GABRIEL, designado pela 

Portaria n° 002/2018, torna público para o conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com 

as Leis 10.520/2002 e 8.666/93, e DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, Decreto Municipal nº 004/2017 e Decreto 
Municipal nº 019/2017. Constitui objeto da presente licitação a Registro de Preço para FUTURAS E 

EVENTUAIS aquisições de e MATERIAL DE LIMPESA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, exclusivamente para MEI ME e EPP conforme descrição, 
características, onde serão priorizados as empresas sediadas no município de Granito, 

conforme informações constantes do ANEXO I 
1.2–Os envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos, 

deverão ser entregues à Pregoeiro até às 10h00 horas do dia 26 de Dezembro de 2018 na Comissão Permanente de 

Licitação, sito á Av Jose Saraiva Xavier, 90,nesta cidade de GRANITO-PE. 

1.3–Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 
a) ANEXO I –Termo de Referência 

b) ANEXO II –Modelo de Declaração de Credenciamento; 
c) ANEXO III- Modelo de Declaração de Cumprimento de Condições de Habilitação; 
d) ANEXO IV –Declaração de MPE; 

       e) ANEXO V –Minuta da Ata de Registro de Preço 
 f) ANEXO VI- Modelo de Proposta de Preço 
 g) ANEXO VII- Modelo da Ordem de Fornecimento 
 h) ANEXO VII – Declaração, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos 

  

http://www.granito.pe.gov.br/
mailto:cpl.granito@gmail.com
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 002/2018 – SRP 

Exclusivo para participação de Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

 
O Município de Granito, Estado de Pernambuco, por meio da sua Comissão de PREGÃO, que 
será integralmente conduzida pela PREGOEIRO assessorado por sua equipe de apoio, 
designada pela Portaria nº 002/2018, torna público para conhecimento dos interessados de 
acordo com a legislação em vigor, que se encontra aberta à licitação, na modalidade PREGÃO 
(PRESENCIAL) Nº 002/2018, do tipo “menor preço por Item”, objetivando a Registro 
de Preço para FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de e MATERIAL DE LIMPESA 
PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, exclusivamente para MEI/ 
ME e EPP conforme descrição, características, onde serão priorizados as empresas 
sediadas no município de Granito, conforme informações constantes do ANEXO I, 
na forma abaixo. 
 
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Modelo de Declaração de Credenciamento; 
ANEXO III- Modelo de Declaração de Cumprimento de Condições de Habilitação; 

ANEXO IV – Declaração de MPE; 
     ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preço 
 ANEXO VI- Modelo de Proposta de Preço 
 ANEXO VII- Modelo da Ordem de Fornecimento 
 ANEXO VII – Declaração, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 
(dezoito) anos 

 
A licitação será Regido pela  Lei  nº  10.520/2002,   subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, 
observando os dispositivos da Lei Complementar n° 123, de 14 de março de 2006 e alterações 
(LC 147/2014), e DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 E Decreto 
Municipal nº 004/2017, onde serão priorizadas as licitantes sediadas no município 
Granito, conforme parágrafo 3º do art. 48 da LC nº 123/2006 e Decreto Municipal 
nº 019/2017. 
 
Este edital é de participação exclusiva para Microempreendeores Individuais – MEI, 
Microempresas- ME, e Empresas de Pequeno Porte – EPP. nos termos do artigo 48 da Lei 
Complementar 123/2006, onde serão priorizadas as licitantes sediadas no município Granito -
PE, conforme paragrafo 3º do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.  

A definição da localidade objetiva a promoção do desenvolvimento econômico e social, bem 
como a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica nos 
termos do art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006. 

A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 26 de Dezembro de 2018, 
às 10h00 (Dez horas), na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, na sede da 
Prefeitura Municipal de Granito, sito na Av. José Saraiva Xavier, 90, centro, Granito (PE). 
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1. DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente Pregão consiste na Registro de Preço, para FUTURAS E 
EVENTUAIS aquisições de gêneros alimentícios e MATERIAL DE LIMPESA PARA O 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, exclusivamente para MEI ME e EPP 
conforme descrição, características, onde serão priorizados as empresas sediadas 
no município de Granito, conforme informações constantes do ANEXO I, com 
entrega imediata, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital. 
 
1.2 O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, pela licitante vencedora, por 
sua conta, risco e expensas, nas quantidades solicitadas pelas unidades administrativas 
solicitantes, através da expedição da ORDEM DE FORNECIMENTO ou NOTA DE EMPENHO. 
 

1.3 Os materiais deverão ser entregues, de forma parcelada, no seguinte local: 
Secretaria de ASSISTÊNCIA SOCIAL municipal, situado nesta cidade. 
 
1.4 A estimativa referida no Anexo I constitui-se uma mera previsão dimensionada, não 
estando o Município de Granito obrigado a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo à 
licitante o direito de pleitear qualquer tipo de reparação. Em decorrência o Município de 
Granito se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a estimativa prevista.  
 
1.5 O registro de preços não importa em direito subjetivo à contratação de quem ofertou o 
preço registrado, sendo facultada a realização de contratações de terceiros sempre que 
houver preços mais vantajosos para o Município de Granito. 
 
2. DOS ENVELOPES 
 
2.1 Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. 
 
2.2 As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois 
envelopes fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE GRANITO (PE) 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 002/2018 PARA REGISTRO DE PREÇO 

[Nome do licitante] 
[Endereço, telefone/fax do licitante] 

 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE GRANITO (PE) 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 002/2018 PARA REGISTRO DE PREÇO 
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[Nome do licitante] 
[Endereço, telefone/fax do licitante] 

 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
3.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente certame 
serão provenientes da seguinte Dotação Orçamentária, exercício de 2018 Lei Municipal 
371/2017 DE 05 de Dezembro de 2017, conforme dotação a seguir: 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

08 244 5003 2045 0000 MANUT. SCFV; 08 244 5003 2046 0000 MANUT SERV UNID; 08 244 5003 
2047 0000 MANUT IGD-M; 08 244 5003 2048 0000 MANUT CRAS; 08 244 5003 2049 0000 MANUT 

CREAS; 08 244 5003 2051 0000 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – Outros Materiais de Consumo 
 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1 Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
b) Nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar 123/06, somente poderão participar da 

presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, 
desde que estejam enquadradas como MEI, ME ou EPP na abertura da presente 
licitação. 

 
4.2 Não poderão concorrer neste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) se encontrem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação; 
b) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de 
contratar com o Município, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de 
empresas em consórcio. 
c) empresas que não se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei Geral nº123/2006 e 
Lei Complementar 147/2014 sendo assim EXCLUSIVO. 
 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
  
5.1 Para o Credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) Tratando-se de representante legal do licitante - estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, ou, 
tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
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b) Tratando-se de procurador do licitante - instrumento de procuração público ou 
particular, com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para “firmar 
declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2018 
PARA REGISTRO DE PREÇO”. Referido instrumento de procuração deverá vir acompanhado de 
qualquer documento, dentre os indicados na letra “a” acima, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. Não será aceito procuração genéricas, ficando neste caso 
impossibilitado no que diz respeito ao item 5.3. 
 
5.1.1- Apresentar juntamente com o credenciamento, o comprovante TERMO DE 
RECEBIMENTO DO EDITAL.  
 
5.1.2 – Apresentar o TERMO DE CREDENCIAMENTO – Anexo II desse edital. 
 
5.2 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, devendo o 
mesmo identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 
 
5.3 Os licitantes interessados em participar do certame que não apresentar nenhum dos 
documentos referidos no item 5.1 não poderão ofertar lances, manifestar intenção de 
interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada 
como única oferta a constante na Proposta de Preços (envelope 01). 
 
5.4 Todos os documentos referentes ao Credenciamento deverão ser apresentados fora dos 
envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. 
 
6. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
6.1 Em se tratando o licitante de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o mesmo 
deverá apresentar, no momento do Credenciamento, para que possa gozar do tratamento 
diferenciado previsto na lei complementar nº 123/2006, a seguinte documentação (fora dos 
envelopes): 

a) Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, 
conforme o Art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, de 30/04/2007. (Art. 8º - A comprovação da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade 
será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial). 

b) Ou a apresentação em conjunto da seguinte documentação: 
I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:  
a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;  
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos  
Impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06 e LC 147/2014.  
II – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
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termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, 
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 (LC 147/2014). 
 
IV – Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autarquia 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 a inovação tecnológica, conforme Art. 47 da Lei 
Complementar 147/2014 e que este processo trata-se de exclusivamente para participação de 
ME e EPP. 
 
V- Os benefícios referidos no Art. 48 da Lei Complementar 147/2014, poderão 
justificadamente estabelecer a prioridade de contratação para as microempresa e empresas de 
pequeno porte nos itens de contratação cujo o valor seja de até 80.000,00 (oitenta mil reais), 
por item. Estes benefícios também estabelece a prioridade de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regional, até o limite de 10% 
do melhor preço valido, sendo este percentual sobre as propostas bem classificadas e 5% 
(cinco por cento) no caso do item do pregão superior ao melhor preço. 

 
6.2 Toda a documentação relacionada no item 6.1, para efeito de comprovação da condição 
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderá ser substituída por certidão expedida 
pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no 
Diário Oficial do dia 22/05/2007. 
 
6.3 Todos os documentos referentes à comprovação da condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, para fins de obtenção do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar 123/2006 e LC 147/2014, deverão ser apresentados fora dos envelopes de 
Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
  
7.1 O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido no ANEXO II deste Edital 
(declaração de cumprimento das condições de habilitação) ou, para o caso do licitante ser 
microempresa ou empresa de pequeno porte, o estabelecido no ANEXO III deste Edital. 
 
7.2 Referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e 
de Documentos de Habilitação. O licitante credenciado de acordo com o item 05 poderá 
elaborar a referida declaração no início da sessão. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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8.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, com folhas numeradas e 
rubricadas, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo 
representante legal do licitante. 
 
8.2  A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 
a) Razão Social e CNPJ, endereço, número de telefone/fax; 
b) Número do Processo Licitatório e do Pregão; 
c) Descrição do objeto da presente licitação. A descrição das características de cada item 
deverá atender ao disposto no Anexo I (Especificações Técnicas), informando a marca e/ou 
fabricante e a respectiva quantidade de cada item ofertado, aos quais ficará vinculada.  
d) Preço unitário por item, em real, expresso em algarismo e por extenso; 
e) Preço total por item, em real, expresso em algarismo e por extenso, entendido como sendo 
o produto do preço unitário pela quantidade solicitada (preço de uma unidade de um 
determinado item multiplicado pela quantidade solicitada desse item = preço total do item); 
f) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos 
envelopes. 
 
8.3 Prevalecerá, em casos de divergência entre o preço total do item e o preço unitário, o 
valor ofertado como preço unitário, bem como em divergências entre o valor em algarismo e o 
valor por extenso, o valor por extenso. 
 
8.4 Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
8.5 Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com 
embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros 
custos e despesas que incidam sobre a execução do objeto. Não será permitido, portanto, que 
tais encargos sejam discriminados em separado. 
 
8.6 Para fins de agilização dos trabalhos do(a) Pregoeiro(a) e da Equipe de Apoio, solicita-se 
de cada participante deste certame que apresente dentro do seu envelope de proposta de 
preços, em conjunto com a sua proposta de preços impressa e devidamente datada 
e assinada, um CD-ROM contendo o arquivo da aludida proposta, no formato Word ou Excel. 
 
8.7 A proposta de preços constante do CD-ROM apresentado não substitui sob hipótese 
alguma a proposta impressa e apresentada tal como disposto no item 8.1 deste edital. 
 
8.8 A falta de apresentação do CD-ROM disposto nos itens 8.6 e 8.7 deste edital, por si só, 
não acarretará a desclassificação do licitante. 
 
8.9 Prevalecerá, em casos de divergência entre a proposta de preços impressa e a proposta 
contida no CD-ROM, a proposta de preços impressa. 
 
8.10 O licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
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ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
9.1 Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da 
imprensa oficial e ou por qualquer membro da equipe de pregão da prefeitura de Granito 
com antecedência de 24h do certame e as cópias reprográficas ficarão retidas no processo. 
 
9.2 Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 
reprográficas dispensam a necessidade de autenticações. 
 
9.3 Para habilitação, serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 
 
9.3.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
9.3.1.01. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
9.3.1.02.Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se  tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
9.3.1.03. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de Diretoria em exercício; 
9.3.1.04. Copia do CPF e RG dos sócios e seus respectivos representantes 
 
9.3.2 RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA  
 
9.3.2.01.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de acordo com a 
IN/SRF/200/02. 
9.3.2.02.Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Débitos de Tributos e 
Certidão quando a Divida Ativa da União), Certidão Negativa de Débito - CND- emitida pelo 
INSS. 
9.3.2.03.Certidão Negativa de Regularidade Estadual  
9.3.2.04. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante. 
9.3.2.05.Certidão de Regularidade de Situação - CRS - relativo ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 
9.3.2.06. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas – CNDT, nos termos do Titulo VII-A da 
consolidação das Lei do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, em 
cumprimento á Lei 12.440/2011 e á Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
 
9.3.4 RELATIVOS À DECLARAÇÕES 
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9.3.4.01. Declaração de inexistência de fator Impeditivo da habilitação, apresentada em papel 
timbrado da empresa, firmada pelo responsável legal, Anexo deste Edital. 
 
9.3.4.02. Declaração de Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da C.F., 
conforme Anexo do Dec. 4358/02 – Art.27, Inciso V, da Lei 8.666/93. 
 
9.4 Todos os documentos exigidos no item 9.3 deverão constar no envelope de habilitação. 
 
9.5 Os documentos referenciados no item 9.3.1.01 a 9.3.1.03, não precisarão constar do 
envelope “Habilitação” se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão, 
desde que estejam em atendimento ao item 9.1 deste edital. 
 
9.6 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
 
9.7 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, 
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 (LC 147/2014). 
 
9.8 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.7, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
I-credenciamento 
10.1 No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar 
do certame, observando a exclusividade para MEI, ME e EPP. 
 
10.1.1 Aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante legal da pessoa jurídica, devidamente 
presente à sessão, procederá ao respectivo credenciamento mediante apresentação de 
procuração pública ou particular e entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados, a 
proposta de preços e a documentação de habilitação. 
 
10.1.2 No Termo de Credenciamento (Anexo desse edital) deverá ser identificado a localização 
da empresa para fazer jus ao tratamento diferenciado e favorecido aos pequenos negócios 
sediados localmente. 
 
10.1.3 A empresa que não identificar no credenciamento o endereço de sua sede não será 
considerada empresa sediada localmente. 
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10.2 Finalizado o credenciamento, após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para 
recebimento dos envelopes, decidir sobre a aceitabilidade dos envelopes entregues e 
procurações apresentadas, não serão aceitos quaisquer outros documentos que não os 
existentes nos respectivos envelopes, nem será permitido que se faça qualquer adendo ou 
esclarecimentos sobre os documentos e propostas, de forma a alterar o conteúdo original dos 
mesmos e não será mais admitido nenhum licitante retardatário ao certame. 
 
10.3 Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao(à) Pregoeiro(a) a declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a Proposta de 
Preços (ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 02). 
 
II – FASE DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
10.4. No mesmo ato, o Pregoeiro receberá os envelopes “Proposta de Preços” e 
“Documentação de Habilitação”, em separado, procedendo, em seguida, à abertura dos 
envelopes “Proposta de Preços” e aos seguintes procedimentos: 
 
10.04.01 - Rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o 
objeto e exigências deste Edital; 
 
10.04.02 - Seleção da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de menor preço; ou    
 
10.04.03 - Seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os 
preços ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior; 
 
10.04.04 - Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 
representantes legais das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances 
verbais; 
 
10.04.05 - Início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de 
modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes; 
  
10.04.06 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para 
definição da seqüência de lances, com a participação de todas as licitantes;  
 
10.04.07 - Uma vez iniciada a abertura do envelope “Proposta de Preços”, não serão 
permitidas quaisquer retificações na proposta escrita.  
 
10.05 - Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro 
convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances 
verbais, a partir da licitante detentora da proposta de maior preço e as demais, em ordem 
decrescente de preços ofertados. 
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10.05.01 - A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de 
participação da fase de lances verbais. 

 
10.05.02 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 
10.06 - A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para 
efeito de ordenação das propostas.  

 
10.07 – No caso de igualdade dos valores apresentados pelos Microempreendedores 
Individuais, Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto. 

 
10.08 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 

 
10.09 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas das licitantes que 
efetuarem lances ou não, na ordem crescente dos valores. 

 
10.10 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço.  

 
10.11 - Após encerramento da fase de lance e nova classificação das propostas o pregoeiro 
verificará se a empresa detentora do melhor lance é sediada no município de Granito. Em caso 
positivo, o procedimento licitatório avançará para etapa seguinte.  

 
10.12 - Caso o lance vencedor tenha sido ofertado por empresa não sediada no município 
Granito - PE, o pregoeiro convocará a empresa sediada localmente mais bem classificada para 
exercer o direito de preferência por empresa local e ofertar novo lance. 

10.13 - Após o novo lance ou a desistência do direito de preferência por empresa sediada no 
município o procedimento licitatório avança para a etapa seguinte  

10.14 -  A empresa local convocada para exercer o direito a prioridade por empresas locais, 
conforme item 10.12 terá o prazo de 5 minutos para apresentar nova proposta, sob pena de 
preclusão.  

10.14.01 – O novo lance deverá ser, no mínimo, igual ao valor da melhor proposta válida até 
o momento, apresentada por empresa que não faz jus ao benefício de prioridade por empresa 
local. 
 
10.15 - Considerada aceitável a oferta de menor preço POR ITEM, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor, de acordo com o previsto no subitem 
13.07 deste Edital.  
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10.16 - A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Documentação de Habilitação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste 
Edital ou com irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior à 
sessão.    

 
10.17 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e 
“Documentação de Habilitação” em um único momento, em face do exame da 
proposta/documentação com os requisitos do Edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem 
ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos 
serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em uma nova sessão com ciência e 
anuência de todos os presentes interessados na contratação. 

 
10.17.01 - Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo 
Pregoeiro, pela equipe de apoio, pelo representante da Secretaria solicitante e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua 
guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.  

 
10.18 – O julgamento e tramitação do processo referente a cada ITEM são distintos, podendo 
ocorrer a suspensão de um com o prosseguimento do outro, sem prejuízo de conclusão 
mediante adjudicação e homologação. 

 
10.19 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação a respeito 
deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das licitantes presentes. 

 
10.20 - Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 
obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio, pelo representante da Secretaria 
solicitante e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão.  

 
10.21 - Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes “Documentação 
de Habilitação”, não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, 
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecido após o julgamento. 

 
10.22 - É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta/documentação. 

 
10.22.01 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida. 

 
10.23 - A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 

 
10.23.01 - Se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, 
devidamente registrada em Ata durante o transcurso da sessão do Pregão; ou  
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10.23.02 - Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento 
do seu resultado. 

 
10.24 - A abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” será 
realizada sempre em sessão pública, devendo o Pregoeiro elaborar a Ata circunstanciada da 
reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe 
de apoio, pelo representante da Secretaria solicitante e pelos representantes das licitantes 
presentes. 

 
10.25 - Da Ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados 
das licitantes, das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da análise das 
propostas e dos documentos de habilitação, da manifestação da licitante de interpor recurso, 
sem prejuízo de outros porventura ocorridos. 

 
10.26 - Após concluída a licitação e assinado o pertinente Contrato/Ata de Registro de Preçso, 
os envelopes não abertos contendo a documentação das demais licitantes ficarão em posse do 
Pregoeiro, à  disposição das licitantes, pelo período de 10 (dez) dias úteis, após o que serão 
destruídos. 
 
III – FASE DE HABILITAÇÃO 
 
10.27 A verificação da habilitação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
10.27.01 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a 
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 
 
10.27.02 – A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular 
perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, a comprovação de que atende às exigências do 
edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira e 
declaraçoes; 
 
10.27.03 – Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste edital e seus anexos, a proposta será desclassificada; 
 
10.27.04 – Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que 
seja formalizada a assinatura da ata pela licitante vencedora. Após este fato, ficarão por 07 
(sete) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam 
retirados, serão destruídos; 
 
10.28 Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 
será habilitado e declarado vencedor do item. 
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10.29 Se a oferta não for aceitável, ou ainda, desatender às exigências para a habilitação, 
o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu 
autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 
aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor do item. 
 
10.30Após o novo lance ou a desistência do direito de preferência por empresa sediada no 
município o procedimento licitatório avançam para a etapa seguinte. 
 
10.31. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
10.32Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e 
"Documentação" em um único momento, em face do exame da proposta/documentação com 
os requisitos do edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem 
dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a 
continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 
 
10.33Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e 
pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua 
guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
 
10.34 Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito deverá 
ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das licitantes presentes. 
 
10.35 Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, 
pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à 
sessão deste Pregão. 
 
10.36 Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "Documentação" 
não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão 
de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
10.37Em seguida, o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante classificado 
em 1º lugar será aberto e verificada a conformidade dos documentos ali contidos com as 
exigências do edital.  
 
10.38 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor e os presentes à sessão serão convocados para verificarem e rubricarem os 
documentos apresentados. 
 
10.39 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, e ao item 9.7 o Pregoeiro 
examinará os documentos de habilitação do licitante classificado em 2º lugar e, assim 
sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao edital, podendo ainda o Pregoeiro 
negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o mesmo declarado 
vencedor do certame. 
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10.40 - Em seguida, o Pregoeiro solicitará dos licitantes a manifestação sobre a intenção de 
interpor recurso. Caso todos os licitantes declinem desse direito, o Pregoeiro adjudicará o 
objeto ao vencedor. 
 
10.41. - Havendo manifestação de recurso, esta será feita com registro em ata da síntese das 
razões do recorrente, podendo o mesmo juntar memoriais conforme item 11 deste edital,no 
prazo de 02 dias consecutivos, contados a partir do 1º dia útil seguinte ao da interposição, 
podendo o Pregoeiro dá ao recurso efeito suspensivo e ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo assegurada a vista dos autos. 
 
10.42 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito ao recurso e a prerrogativa da adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao 
vencedor. 
 
10.43 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.44 - Decididos os recursos, o Pregoeiro encaminhará o processo para adjudicação e 
homologação da autoridade superior. 
 
10.45 - O Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente 
justificado e marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata 
dos trabalhos. 
 
10.46 - O Pregoeiro poderá, também, solicitar original de documentos já autenticados, para 
fim de verificação, sendo o licitante obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 02 dias 
contados a partir da solicitação, sob pena de inabilitação. 
 
10.46.01 - Caso a solicitação seja feita durante a sessão de habilitação, o caso deverá ser 
consignado em Ata, nela constando o prazo máximo referido no item anterior. 
 
10.47 - Todos os documentos ficam sob a guarda do Pregoeiro até a conclusão do processo. 
 
10.48 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão 
registrados em ata. 
 
10.49 - Os envelopes lacrados contendo os documentos de habilitação dos licitantes que 
forem desclassificados ou classificados, mas não qualificados para a fase de lances verbais 
ficarão em poder do Pregoeiro até que sejam formalmente retirados pelos interessados ou, 
esgotado o prazo de validade da proposta de preços escrita, sejam expurgados.  
 
10.50 - Os envelopes lacrados contendo os documentos de habilitação dos licitantes 
qualificados para a fase de lances verbais, mas que não sejam o vencedor da mesma, ficarão 
juntados aos autos do processo, até a efetiva assinatura do contrato, devendo os interessados 
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retirá-los formalmente no prazo máximo de trinta dias contados a partir da data de assinatura 
do contrato proveniente da presente sessão.  
 
10.50.01 - Caso os envelopes não sejam retirados dentro do prazo acima estipulado os 
mesmos serão expurgados pela Contratante. 
 
10.51 - Quando o objeto da licitação for dividido em itens, o envelope “2” - Documentos de 
Habilitação corresponderá a todos os itens adjudicados a favor do licitante. 
 
10.52 - Caso haja interposição de recurso contra um item, todos os demais dos quais não 
houve recurso e que foram objeto de adjudicação pelo Pregoeiro, tomarão seu curso normal, 
com o envio à autoridade superior para homologação. 
 
10.52.01 - Na oportunidade da ocorrência acima relacionada, o item que foi objeto de recurso, 
somente após ultrapassadas todas as fases pertinentes ao ato, o processo apartado do 
principal, será enviado à autoridade superior para adjudicação e homologação. 
 
10.53 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega 
dos envelopes "1" e "2" e suas aberturas, esta licitação realizar-se-á no primeiro dia útil 
subseqüente, na mesma hora e mesmo local; podendo, no entanto, o Pregoeiro definir outra 
data, horário e local, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma do início. 
 
 
11.  DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 Das decisões proferidas pelo Pregoeiro relativas à classificação e desclassificação de 
propostas de preços escritas e lances verbais e à habilitação e inabilitação, caberá recurso 
administrativo dirigido primeiramente ao Pregoeiro, podendo o Pregoeiro lhe conferir efeito 
suspensivo, a ser interposto no final da sessão. O interessado poderá juntar memoriais no 
prazo de 02 (dois) dias contados a partir do 1º dia útil seguinte ao da interposição, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igualdade de prazo, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
11.2 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante 
vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
11.3 - A intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro de classificar e/ou 
desclassificar, habilitar e/ou inabilitar, deverá ser registrada em Ata pelo titular ou 
representante legal do licitante, no final da sessão, constando o motivo e a síntese das suas 
razões.  
 
11.4 - Havendo recurso contra a classificação/desclassificação de proposta de preços escrita e 
lance verbal, o envelope lacrado contendo a documentação de habilitação do recorrente ficará 
em poder o Pregoeiro até o julgamento do recurso interposto. Apreciado o recurso pelo setor 
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competente e mantida a desclassificação, o envelope “B” deverá ser retirado por 
representante legal, no prazo de 30 dias contados a partir da data do aviso de 
prosseguimento da licitação. Após este prazo, caso não seja retirado, o envelope será 
expurgado. 
 
11.5 - Os memoriais de recurso deverão ser dirigidos ao titular da origem desta licitação e tão 
somente protocolados no setor de protocolo único na sede da Prefeitura Municipal de Granito, 
sito à Av. Jose Saraiva Xavier, s/n, Granito – PE, CEP: 56.160-000, no devido prazo legal, não 
sendo conhecidos os manifestados em sessão pública e interpostos fora deste prazo. 
 
11.6 - Os memoriais de recurso deverão ser interpostos mediante petição datilografada e/ou 
digitada e assinada por quem de direito, contendo as razões de fato e de direito com as quais 
impugna a decisão adversa. 
 
12. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
 
12.1 O objeto deste Pregão deverá ser entregue na sede do Município de Granito (PE), na 
Secretaria de ASSISTÊNCIA SOCIAL na Av. Jose Saraiva Xavier Centro Granito-PE, Setor 
competente, no no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento, por parte do 
contratado, de cada competente ordem de fornecimento expedida pela própria Secretaria. 
a) A empresa que se sagrar vencedora do certame deverá apresentar ao município, antes da 
entrega dos produtos, declaração do plano de logística, com acervo fotográfico (localização, 
transporte, pessoal), como irá cumprir com os prazos de entrega conforme item 2.1, 
devidamente assinada e reconhecida em cartório, sob pena de aplicação das penas prevista 
no item 14. 
 
12.2 Cada requisição de fornecimento do objeto, emitida pela Administração, terá o seu teor 
repassado para a empresa por meio de telefone, através de formulário enviado por fac-símile 
(fax) ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 18h. 
 
12.3 O objeto de que trata o presente Edital será recebido: 
 
a) provisoriamente, pelo responsável pelo Setor competente do Município, sendo lavrado 
Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na 
alínea “a” do inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) definitivamente, após a recepção técnica efetuada pelo responsável pelo Setor 
competente do Município, na qual deverá ser averiguado se o objeto apresentado/executado 
foi cumprido de acordo com o solicitado, em perfeitas condições, oportunidade em que deverá 
ser lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual 
teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12.4 Após a entrega do bem será emitida nota fiscais separadas para cada objeto licitado, 
conforme a secretaria especifica e programas distintos. 
 
12.5 Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada. 
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12.6 O objeto deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições de 
uso/consumo. O Município se reserva o direito de devolver o objeto que não atender ao que 
ficou estabelecido no Edital ou no Contrato, e/ou que não esteja adequado para o 
uso/consumo. 
 
12.7 Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a Contratada entregará 
justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega constante 
do objeto. 
 
12.7.1 A justificativa será analisada pelo Contratante, que tomará as providências necessárias 
para adequação do fornecimento. 
 
12.8 A Proponente vencedora obriga-se a fornecer o objeto deste Pregão em conformidade 
com as especificações descritas na sua Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a 
substituição do mesmo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não esteja em 
conformidade com as referidas especificações, ficando o Contratante com o direito de rejeitar 
o objeto nessas condições. 
 
12.9 Todas as despesas relativas à entrega do objeto, tais como frete e/ou transporte, 
correrão às custas exclusivamente do licitante vencedor. 
 
13. DO PAGAMENTO 
 
13.1 Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da Nota Fiscal do objeto 
contratual efetivamente entregues, em conformidade com os quantitativos requisitados e 
fatura correspondente. As faturas deverão ser aprovadas, obrigatoriamente, pela autoridade 
competente, que atestará a entrega do material. 
 
13.1.1 Os pagamentos por cada entrega efetivamente realizada, aprovada e devidamente 
atestada pelo Setor competente deverão ser acompanhadas das Certidões de situação regular 
perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais. 
 
13.1.2 O pagamento será realizado até 10 (dez) dias após a liberação do recurso pelo FUS, 
PAB, AIH/SIA, e após a apresentação de documento fiscal e certidões, correspondente ao 
fornecimento efetuado, sendo vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. O 
recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria de origem, que 
providenciará solicitação de empenho ao setor competente, acompanhada da documentação 
necessária para que seja efetuado o pagamento. 
 
13.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada que esteja em 
débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
13.3 - A Nota fiscal/ Fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão Presencial e da Ordem de’ 
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Empenho, a fim de acelerar o trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
 
14. DAS PENALIDADES 
 
14.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e 
comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão 
aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 
 
I - advertência; 
 
II - multa, nos seguintes termos: 
a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues; 
b) pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(ns); 
c) pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar 
do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por 
dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituídos/corrigidos; 
d) pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como 
recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 
(dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 
contratado, para cada evento; 
 
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir o Contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
14.2 Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couber, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 
alterações. 
 
14.3 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu 
total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis. 
 
14.4 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias 
alusivas às multas ou efetuar sua cobrança por qualquer forma prevista em lei. 
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15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
15.01 - Este Edital e seus anexos farão partes integrantes da Ata de Registro de Preços a ser 
firmada entre o Município de Granito e a(s) licitante(s) vencedora(s), no qual ficará 
estabelecido que o foro da Cidade de Granito será o único competente para dirimir todas e 
quaisquer dúvidas oriundas da interpretação dos termos contidos na referida Ata. 
 
15.02 – A(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar(em) a(s) 
respectiva(s) Ata(s) de Registro de Preços, de acordo com a minuta constante do Anexo I, no 
prazo definido neste Edital. 
 
15.03 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 
 
15.04 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na hipótese da ocorrência das 
situações previstas em lei. 
 
15.05 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a contratação 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência da prestação do 
serviço em igualdade de condições.  
 
15.06 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa 
contratada e a retribuição do Contratante poderá ser revisada, com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro da Ata. 
 
15.07 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados pelo Governo Federal, alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a 
revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, desde que devidamente 
comprovados através de cálculos e a documentação pertinente. 

 
16 – Das solicitações dos Gêneros Alimentícios e materiais 
 

16.01 – Procedida a adjudicação pelo Pregoeiro e a homologação pela autoridade competente, 
e tendo a empresa vencedora assinado a Ata de Registro de Preços, a medida em que for 
surgindo a necessidade de fornecimento de gêneros alimentícios, o Contratante providenciará 
a convocação da(s) Contratada(s) por meio de ordem de serviço. 
 
16.02 – Quando ocorrer a convocação da(s) licitante(s) vencedora(s) para entregarem os 
gêneros, esta deverá(ão) fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, 
contado a partir da data da convocação oficial, sob pena de decair o direito à contratação, nos 
termos do art. 64 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.  
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16.03 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não aceitar(em) e/ou não retirar(em) o(s) 
instrumento(s) equivalente(s) no prazo acima referido ou, quando convocada(s) dentro do 
prazo de validade da Ata de Registro de Preços, desatender as exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora; podendo ainda, o Pregoeiro negociar diretamente 
com a licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
17 – Das responsabilidades 
 
17.01 – Da Contratada 
 
17.1.1. A Licitante Contratada obrigar-se-á: 
 
a) Executar o fornecimento do objeto ora licitado através de pessoas idôneas, assumindo total 
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas 
funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles, cuja conduta seja 
julgada inconveniente. 
 
b) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 
prejudiquem o bom andamento e bem como a devida substituição dos itens do fornecimento 
dos itens a serem adquiridos.  
 
c) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da 
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 
interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos 
causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses 
danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das 
disposições legais vigentes. 
 
d) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos 
serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, 
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade 
da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a 
CONTRATANTE; 
 
e) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados a 
Prefeitura Municipal ou terceiros, decorrentes da execução do contrato. 
 
f) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho e legislação pertinente. 
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g) Manter durante toda a execução do fornecimento, compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
h) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade na execução 
do contrato, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente 
considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 
 
i) Substituir, as suas expensas, os materiais que vierem a ser recusados por justo motivo, 
sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação; 
 
j) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários na forma estabelecida no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada. 
 
k) O licitante é obrigado a cumprir o disposto no art. 78, inc. XV da Lei nº 8.666/93. 
 
17.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
17.2.1. A Administração obrigar-se-á a: 
 
17.2.1 Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos 
serviços/fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
 
17.2.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos 
objeto desta licitação. 
 
17.2.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da autoridade competente, a 
execução do objeto contratual;  
 
17.2.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no respectivo Contrato, 
bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 
 
18. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

 
18.1 – A impugnação a este ato convocatório e seus anexos poderão ser 

feitas por qualquer cidadão, por irregularidade na aplicação da Lei Nº 8.666/93 e suas 
alterações, devendo protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura dos envelopes de propostas e habilitação, e Caberá ao pregoeiro decidir sobre os 
pedidos de impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da realização da 
sessão. 

 
18.2 – Todo licitante é parte legítima para impugnar o presente Edital por 

irregularidade, sendo que, qualquer pedido de impugnação deverá ser protocolado até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes e proposta e da habilitação do 
pregão, acompanhado do termo de recebimento do edital, e que deverão ser entregues, sob 
protocolo, à Divisão de Protocolo - DIPR, no térreo do Edifício sede desta Prefeitura, sito à Av, 
Jose Saraiva Xavier, 90 – Centro – GRANITO/PE no horário das 8:00 às 12:00 horas, de 
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Segunda à sexta-feira, não sendo aceito via e-mail ou fax ou qualquer meio eletrônico, 
somente presencial. 

 
18.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 

perante a administração o licitante que não o fizer até o prazo descrito no subitem 18.1 e 
no local previsto no subitem 18.2. As falhas ou irregularidade que o viciariam, hipótese 
em que tal Comunicação não terá efeito de recurso. 

 
18.4 -As dúvidas decorrentes da interpretação deste edital, e os pedidos de 

informações adicionais que se fizerem necessários à elaboração das propostas deverão ser 
apresentadas ao pregoeiro, por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas que antecede a data de abertura da licitação, tão somente poderão ser realizado por e-
mail (cpl.granito@gmail.com ). As dúvidas e os pedidos de informação de que trata o sub item 
anterior não constituirão motivos para que se altere a data e o horário do pregão;  

 
18.5 -As dúvidas e pedidos de informação, bem como as respostas 

fornecidas, deverão ser divulgadas a todos os que retirarem o edital, desde que o licitante o 
tenha encaminhado o termo de recebimento do edital, parte integrante deste edital, 
resguardado o sigilo quanto à identificação da empresa consulente; 

18.6 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre os pedidos de impugnação no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas; 

 
18.7 - Quando acolhida a petição de impugnação a este edital, será 

designada nova data para a realização deste pregão.  
 
18.8 - As alterações que venham a ocorrer no edital serão divulgadas pela 

mesma forma com que se deu a divulgação do texto original, reabrindo-se o prazo 
estabelecido, salvo se a alteração, inquestionavelmente, não afetar a formulação das 
propostas. 

 
18.9 - As situações não previstas neste edital, inclusive as decorrentes de 

caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo pregoeiro ou pela autoridade 
competente, desde que pertinentes com o objeto do pregão e observada a legislação. 

 
18.10 - Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo e 

horário legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado 
no processo para responder pelo proponente. 
 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 Caso o adjudicatário não compareça para assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não apresentar situação regular, o Município poderá convocar, para 
substituir o licitante vencedor, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção 
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de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências 
habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público. 
 
19.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
19.3 O resultado do presente certame será divulgado no diário oficial do Município no site da 
AMUPE http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/, no portal transparência, assegurada 
conforme a lei Municipal nº 377 de 16 de março de 2018 e no átrio da Prefeitura. 
 
19.4 Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na Sala do(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio (sala da Comissão 
Permanente de Licitação), localizada na sede da Prefeitura do Município. 
 
19.5 Qualquer cidadão e ou empresa devidamente qualificado, poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital por irregularidade, 
protocolizando o pedido até 2 (dois) dias úteis antes data fixada para a realização do Pregão, 
no Protocolo desta Prefeitura, situado a Av. Jose Saraiva Xavier, 90 Centro, nesta cidade, no 
horário de 8h as 13h de segunda a sexta-feira cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição 
no prazo de vinte e quatro horas. 
 
19.6 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá do direito de 
impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as falhas ou 
irregularidades supostamente existentes no edital até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a 
data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não 
suspenderá o curso do certame. 
 
19.7 A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do 
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida 
a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
sendo corrigido o ato convocatório. 
 
19.8 A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Documentação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com 
irregularidades, salvo aquela permitida, temporariamente, para Microempresa e Empresa de 
Pequeno, será inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couberem, as penalidades 
previstas neste Pregão e demais cominações legais. 
 
19.9 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta/documentação. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) 
Pregoeiro(a). 
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19.10 O certame é exclusivamente para MEI ME e EPP  e a licitante vencedora deverá, 
durante a execução contratual, manter as condições de habilitação apresentadas na licitação. 
  
19.11 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Bodocó, Estado de Pernambuco. 
 
19.12 O Edital poderá ser adquirido, no site do município de Granito (granito.pe.gov.br), por 
solicitação de e-mail: cpl.granito@gmail.com, sem ônus, e ou na sala da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO da MUNICÍPIO DE GRANITO de Granito (PE), local onde serão 
prestados todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão, estando o(a) 
Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio disponíveis para atendimento nos dias úteis, das 08:00 às 
12:00 horas, na sede da MUNICÍPIO DE GRANITO, e ou no site: granito.pe.gov.br 
 

 
Granito (PE), 07 de Dezembro de 2018. 

 
 

___________________________________ 
FRANCISCO DUARTE GABRIEL 

Pregoeiro do Município 
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Processo Licitatório nº 004/2018 - SRP 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 002/2018 

Para REGISTRO DE PREÇO 
Exclusivo para ME/ME/EPP 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

 
O objeto do presente Pregão para registro de preço, consiste no Registro de Preço para 
FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de gêneros alimentícios e MATERIAL DE 
LIMPESA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, exclusivamente 
para MEI ME e EPP conforme descrição, características, onde serão priorizados as 
empresas sediadas no município de Granito, com entrega PARCELADA, conforme 
especificações abaixo: 
PLANILHA DESCRIÇÃO  VALOR  

1 GENEROS ALIMENTICIOS           82.435,50  

2 CARNES E FRIOS           76.355,50  

3 FRUTAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS           38.902,50  

4 MATERIAL DE LIMPESA           34.908,00  

TOTAL         232.601,50  

 
Valor Global dos Itens estima-se em R$  232.601,50 (Duzentos e trinta e Dois mil, 

seiscentos e um reais e cinquenta centavos). 

 
1.1- DAS ESPECIFICAÇÕES E PLANILHA COM VALORES MAXIMOS ADMITIDOS: 
A Secretaria de ASSISTÊNCIA SOCIAL estimou os quantitativo e efetuou pesquisa de preço 
com fornecedores do município, onde os licitantes interessados deverão preparar suas 
propostas de acordo com a planilha abaixo descrita: 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
R$ 
UNIT. 

R$ 
TOTAL 

GENEROS ALIMENTICIOS 

1 
ACHOCOLATADO 
EM PÓ PCT DE 400G 

ACHOCOLATADO em pó, instantâneo, solúvel, 
obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, 
açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou soro, 
extra, constituído de pó fino e homogêneo, isento 
de soja ou farinha, sujidades e materiais 
estranhos,admitindo teor de umidade máxima de 
3%. Acondicionado em pacote de polietileno, 
recipiente de polietileno ou de folha de flandres, 
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e 
limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso 
líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

PCT 1000 R$ 5,60 R$ 5.600,00 
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2 
AÇUCAR REFINADO 
EMB 1KG 

Açúcar refinado amorfo de primeira qualidade. 
Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor, 
cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose 
mínimo de 99%P/P e umidade máxima de 
0,3%P/P, sem fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou 
vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros 
hermeticamente fechados contendo 01 kg, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir 
da data da entrega na unidade requisitante. 

KG 1000 R$ 2,76 R$ 2.760,00 

3 
AGUA MINERAL 
GARRAFÃO 20L 

Água mineral sem gás acondicionada em garrafão 
de policarbonato retornável 20 (vinte) litros UND 300 R$ 8,10 R$ 2.430,00 

4 
ALHO Nº 05 (16,67 
x 60g = 1kg) 

Graúdo do tipo comum, cabeça inteira c/ 
aproximamente no minimo 60 g, fisiologicamente 
desenvolvido, com bulbos curados, sem 
chocamento, danos mecânicos ou causado por 
pragas de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa 
kg   

KG 200 R$ 27,33 R$ 5.466,00 

5 

ARROZ TIPO 1 
PARBOILIZADO EMB 
1KG 

Arroz parboilizado, tipo 1, longo, constituídos de 
grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, 
isento de sujidades e materiais estranhos, 
embalagem de 1 kg em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 

KG 2000 R$ 3,16 R$ 6.320,00 

6 

BEBIDA LACTEA 
SABOR MORANGO 
EMB. 1L 

Iogurte pacote de 1 litro, sabor morango.  com 
consistência cremosa ou líquida, acondicionada 
embalagem de caixa. Ingredientes obrigatórios: 
leite pasteurizado; soro de queijo pasteurizado e 
desnatado, açúcar, polpa de fruta, fermento 
lácteo, e estabilizantes. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 01 (um) mes a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

LT 400 R$ 6,52 R$ 2.608,00 

7 
BISCOITO CREAM 
CRACK EMB 400G 

Biscoito salgado, tipo cream cracker, composição 
básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, água, sal e demais substâncias 
permitidas. Acondicionada em pacotes de 
polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados 
com no mínimo 400g e embalados em caixa de 
papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 

PCT 900 R$ 3,73 R$ 3.357,00 
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quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega na unidade requisitante. 

8 
BISCOITO TIPO 
MARIA EMB 400G 

Biscoito doce tipo Maria, composição básica: 
farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, 
água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. 
Acondicionada em pacotes de polipropileno, 
atóxico, hermeticamente vedados com no mínimo 
400g e embalados em caixa de papelão limpa, 
íntegra e resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

PCT 900 R$ 3,88 R$ 3.492,00 

9 
CAFÉ EM PÓ EMB. 
250G 

CAFÉ torrado e moído produto de 1º qualidade; 
não contém glúten; embalagem: 250 g; 
embalagem aluminizada, selo de pureza emitido 
pela Associação Brasileira da Indústria do Café – 
ABIC; validade 90 dias após o empacotamento; 
rotulagem segundo os padrões da Resolução nº 
259 de 20/09/2002 do PE 

PCT 300 R$ 5,73 R$ 1.719,00 

10 
CHÁ (DIVERSOS 
SABORES) 

em  saquinhos,  composto de   funcho   nacional   
(Foeniculum   vulgare) e ou composto  de capítulos   
florais   de   camomila   (Matricaria chamomilla) 
sem glúten. Em sachês envelopados 
individualmente   de   aprox.   2g   cada.   Caixa 
com 10 sachês. 

UND 200 R$ 1,93 R$ 386,00 

11 
COLORAU EMB. 
100G 

Calorífico em pó fino homogêneo, obtido de frutos 
maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, 
de coloração amarela, com aspecto com cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de materiais 
estranhos e a sua espécie, acondicionado em 
plástico transparente e atóxico, hermeticamente 
vedado e resistente, Pacote com 100g. 

PCT 250 R$ 1,23 R$ 307,50 

12 

COMINHO MOIDO 
PARA TEMPERO 
EMB. 500G 

Cominho moído extraído de sementes de cominho 
de primeira qualidade, puro, com aspecto, cor, 
cheiro, sabor característicos, sem misturas, isentos 
de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 
100g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do 
consumo. Acondicionados em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisita. 

PCT 250 R$ 15,40 R$ 3.850,00 

13 
CREME DE LEITE 
EMB. 200G 

CREME DE LEITE ESTERILIZADO, embalagem de 
200 gr, com registro do S.I.F. UND 400 R$ 2,96 R$ 1.184,00 
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14 

EXTRATO DE 
TOMATE SACHÊ 
EMB. 250G 

Extrato de tomate, embalagens de 260g, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses 
a contar da data da entrega. 

UND 300 R$ 2,43 R$ 729,00 

15 

FARINHA DE 
MANDIOCA EMB. 
1KG 

Farinha de mandioca torrada- Grupo: Seca; 
Subgrupo: fina beneficiada, Classe: amarela, tipo 1 

KG 100 R$ 5,06 R$ 506,00 

16 

FARINHA DE TRIGO 
COM FERMENTO 
EMB. 1KG 

Farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e 
ácido fólico, embalagem de 1 Kg, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses 
a contar da data da entrega. 

KG 200 R$ 4,06 R$ 812,00 

17 
FARINHA LÁCTEA 
PCT 230G 

Farinha Láctea, sabor natural, ingrediente: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, 
sal e aromatizantes, contendo glúten. Embalagem 
pote de polietileno ou lata de alumínio com 230g. 

PCT 200 R$ 7,28 R$ 1.456,00 

18 
FEIJÃO CARIOCA 
TIPO 1 EMB. 1KG 

Feijão de arranca ou mulatinho, tipo 1 sem 
sujidades e constituído  de  grãos  inteiros  e  
sãos de primeira qualidade,  sem  a  presença  de 
grãos  mofados  /ou  carunchados.  Embalagem:  
plástica, resistente,    transparente,  contendo 1 
kg. Prazo de validade  mínimo  06  meses  a  
contar  a  partir  da  data de entrega. 

KG 300 R$ 6,86 R$ 2.058,00 

19 
FEIJAO DE CORDA 
TIPO 1 EMB. 1KG 

Feijão de corda ou macassar, tipo 1 sem sujidades 
e constituído  de  grãos  inteiros  e  sãos de 
primeira qualidade,  sem  a  presença  de grãos  
mofados  /ou  carunchados.  Embalagem:  plástica, 
resistente,    transparente,  contendo 1 kg. Prazo 
de validade  mínimo  06  meses  a  contar  a  partir  
da  data de entrega. 

KG 500 R$ 6,30 R$ 3.150,00 

20 

FLOCOS DE 

MILHO EMB. 

500G 

Flocos de milho pré – cozido, amarelo, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com 
ausência de umidade, fermentação, ranço, isento 
de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 
500g. em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, resistentes que 
garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionados em 
fardos lacrados . A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 
05 (cinco) meses a partir da data de entrega  

PCT 1000 R$ 1,73 R$ 1.730,00 

21 

LEITE 
CONDENSADO 
EMB. 395G 

Leite condensado  Embalagem  longa  vida de  
395g. Prazo  de  validade  mínimo  10  meses  a  
contar  a  partir  da data de entrega CX 300 R$ 5,01 R$ 1.503,00 

22 

LEITE EM PO 
INTEGRAL EMB. 
200G 

Leite em pó integral, contendo no mínimo 26% 
de gorduras, embalado em latas de folha de 
flandres ou alumínio limpas, isentas de 
ferrugem não amassadas, resistentes, ou em 
pacotes plásticos aluminizados, limpos não 
violados, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo no mínimo 200g. 
Acondicionados em fardos lacrados ou em caixa 
de papelão limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os 

PCT 1000 R$ 5,30 R$ 5.300,00 
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dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do 
registro. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

23 

MACARRÃO 
ESPAGUETE EMB. 
500G 

Macarrão vitaminado, espaguete, cor amarela, 
obtida pelo amassamento da farinha de trigo 
especial, ovos, e demais substâncias permitidas, 
isenta de corantes artificiais sujidades, 
parasitas,admitida umidade máxima 13% , 
Embalagem de 500g, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante.  

PCT 1500 R$ 2,53 R$ 3.795,00 

24 
MAIONESE SACHÊ 
EMB. 200G 

Maionese, embalagem com 200 gramas, isenta de 
corante, acondicionada em recipiente de sache, 
integro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. Validade de 12 (doze) 
meses. 

UND 300 R$ 2,76 R$ 828,00 

25 

MARGARINA 
VEGETAL EMB. 
500G 

Margarina vegetal com embalagem de polietileno 
de 500g. aspecto de emulsão plástica homogênea 
e uniforme, cor amarela ou branca amarelada, cor 
e odor característicos. resolução: lipídio máximo 
de 95% e 10% no mínimo , e gordura láctea não 
mais que 3%. Portaria nº 193 ANVISA. 

UND 500 R$ 3,80 R$ 1.900,00 

26 
MILHO DE PIPOCA 
EMB. 500G 

Pipoca em grão, tipo 1, embalagem plástica de 
500g , com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação, validade e registro no SIM ou 
SIF. Validade mínima de 6 meses, na data da 
entrega. 

PCT 200 R$ 2,95 R$ 590,00 

27 

MILHO P/ 
MUNGUNZA EMB. 
500G 

Milho para mungunzá (grupo: misturado / 
subgrupo: depeliculada/ Classe amarela/ tipo 1) 
500g PCT 500 R$ 1,73 R$ 865,00 

28 
MILHO VERDE EMB. 
200G 

MILHO   VERDE   EM   CONSERVA   –   ingredientes: 
milho, água,  e  sal,  sem  conservantes.  
Embalagem  longa  vida, deve  estar  intacta,  
resistente,  vedada  hermeticamente, com  peso  
líquido  de  200g.  Prazo  de  validade  mínimo 02 
anos a contar a partir da data de entrega 

UND 300 R$ 2,45 R$ 735,00 

29 

OLEO DE SOJA 
REFINADO EMB. 
900ML 

Óleo de soja refinado - lata de 900 ml. A lata 
deverá estar íntegra, as características sensoriais 
compreendem: aspecto límpido e isento de 
impurezas; cor e odor característicos.  Caixa com 
20 unidades. 

UND 500 R$ 5,13 R$ 2.565,00 

30 
OVOS BANDEJA 
COM 30 UNIDADES 

OVO de galinha - bandeja com 2,5 dúzias. A caixa 
deverá ter selo de procedência com data de 
validade e demais especificações exigidas pela lei 
de rotulagem da Anvisa. 

BDJ 200 R$ 17,16 R$ 3.432,00 
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31 
REFRIGERANTE 
EMB. 2LT 

Refrigerante, div. sabores, de 1ª qualidade - 
informações aproximadas: não alcoólico, não 
fermentado, contém: açúcar, conservante ins 211 
sorbato de potássio e benzoato de sódio, 
acidulante ins 300 ácido cítrico; extrato natural de 
guaraná/limao/caju/laranja, aromatizantes 
artificiais: diversosi; corante ins 150d caramelo, 
não contém glúten, valor energético kcal 336 kj, 
carboidrato 20 g, sódio 11 mg e água gaseificada. 
Fornecimento: GARRAFA PET 02 LITROS. Validade 
máxima: 04 meses 

UND 1200 R$ 5,66 R$ 6.792,00 

32 
SAL REFINADO PCT 
DE 1KG 

Sal refinado pacote de 1 kg. sendo 
obrigatoriamente  iodado de acordo com o 
preconizado pelas regulamentações da ANVISA. 

KG 200 R$ 0,83 R$ 166,00 

33 

SARDINHA 
ENLATADA AO 
MOLHO DE 
TOMATE emb 125g 

SARDINHAS    –    sardinhas    c/ molho de tomate    
preparada    com    pescado    fresco,    limpo, 
eviscerado,     cozido,     imersa     em     óleo     
comestível e molho de tomate.  
Ingredientes: sardinhas, água de constituição 
(molho de tomate),  óleo  comestível  e  sal.  
Embalagem:  em  lata  com revestimento   interno   
apropriado,   vedada,   isento   de  
ferrugens  e  substâncias  nocivas,  com  peso  
líquido  de 125g.    Na    embalagem    deve    
conter    as    seguintes informações:  identificação  
da  empresa,  peso,  data  de  
validade, carimbo de inspeção estadual ou federal 

UND 500 R$ 3,88 R$ 1.940,00 

34 

SUCO 
CONCENTRADO DE 
CAJU EMB. 500G 

Suco concentrado de frutas (sabor caju) garrafa de 
500ml, com identificação do produto, rótulo de 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação, validade e registro no 
Ministério da Agricultura. Validade mínima de 6 
meses, a contar da data da entrega. 

UND 300 R$ 4,96 R$ 1.488,00 

35 
VINAGRE D ALCOOL 
EMB. 500ML 

Vinagre de alcool, embalagem de 500ml (garrafa 
plástica), atóxica, com identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação, validade e registro 
no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 6 
meses, a contar da data da entrega. Acidez 
máxima de 4% 

UND 200 R$ 3,08 R$ 616,00 

HORTIFRUTIGRANGEIRO- VERUDRAS E LEGUMES 

36 ABACAXI 

ABACAXI pérola, grande, com peso maior ou igual 
1,50 kg, não apresentar defeitos internos e 
externos como amassado, broca, coroa fasciada, 
imaturo, injuria por frio, mancha chocolate, 
passado, podridão e queimado de sol, sub múltipla 
de (1,00 x 1,20)m, contendo identificação do 
produto peso liquido, nome e telefone do 
fornecedor, resolução ANVISA 259/02 e 272/05 

KG 300 R$ 5,60 R$ 1.680,00 

37 ACEROLA 

ACEROLA primeira quantidade, compacta e firme, 
sem lesões de origem físicas ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionada em caixas próprias, com grau de 
amadurecimento ideal para o 
consumo.Transportados  de forma adequada. 

KG 500 R$ 7,33 R$ 3.665,00 

38 ALFACE 

Alface, verde, , nova, de 1ª qualidade, folha sã, 
sem rupturas, acondicionada em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade semanal. Unidade 
em “molho” ou “pé” com tamanho comerciável.  

UNID 150 R$ 2,73 R$ 409,50 
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39 
BANANA PRATA 
(VERDOSA) 

Banana prata, de 1ª qualidade, grau médio de 
amadurecimento com casca sã , sem rupturas 
acondicionada em embalagem transparente e 
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal.  

DZ 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00 

40 BATATA DOCE 
Batata Doce, nova, de 1ª qualidade, tamanho 
grande, limpa e prazo de validade semanal.  KG 200 R$ 4,16 R$ 832,00 

41 BATATA INGLESA 
Batata Inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho 
grande, limpa, e qualidade de duração de 1 
semana no mínimo. 

KG 300 R$ 6,06 R$ 1.818,00 

42 CEBOLA 

Cebola intactas com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, sem réstia, tamanho médio, nova, 
de 1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas e 
prazo de validade semanal. 

KG 300 R$ 6,33 R$ 1.899,00 

43 CENOURA 

Cenoura - intacta com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis (aspecto, cor e sabor 
característicos) sem folhas, tamanho médio, 
nova, de 1º qualidade e prazo de validade 
semanal. 

KG 300 R$ 5,86 R$ 1.758,00 

44 COENTRO VERDE 

Coentro em maço/molhos, novo, de 1ª qualidade, 
com folhas sãs, maço aproximado de 90g, 
acondicionado em embalagem resistente e 
transparente, com etiqueta de pesagem e prazo 
de validade semanal. 

MAÇO 500 R$ 2,03 R$ 1.015,00 

45 GOIABA 

Goiaba de 1ª qualidade, com características  bem 
definidas,  sã, inteira e limpa, devendo ser bem 
desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente, livre de resíduos 
de fertilizantes, devendo ser transportada de 
forma adequada, apresentando grau de 
amadurecimento ideal para consumo 

KG 400 R$ 5,40 R$ 2.160,00 

46 LARANJA 

Laranja, de primeira qualidade, grau médio de 
amadurecimento, sem manchas e partes 
amolecidas, acondicionadas em embalagens 
transparentes e resistentes, com prazo de 
validade semanal. 

KG 500 R$ 6,43 R$ 3.215,00 

47 MAÇA 

Maçã vermelha, nova, de 1ª qualidade, unidades 
em torno de 100g, grau médio de 
amadurecimento, com casca sã, sem rupturas, 
acondicionado em embalagem resistente e 
transparente, com etiqueta de pesagem e prazo 
de validade semanal. 

UND 1500 R$ 0,83 R$ 1.245,00 

48 MAMÃO 
Mamão formosa, novo, de 1ª qualidade, grau 
médio de amadurecimento, com casca sã, sem 
rupturas, prazo de validade semanal. 

KG 400 R$ 3,60 R$ 1.440,00 

49 MANGA 
Manga, novo, de 1ª qualidade, grau médio de 
amadurecimento, com casca sã, sem rupturas, 
prazo de validade semanal. 

KG 500 R$ 4,23 R$ 2.115,00 

50 MARACUJÁ 
Maracujá íntegro e firme, de 1ª qualidade, grau 
médio de amadurecimento, com casca sã, sem 
rupturas, prazo de validade semanal. 

KG 400 R$ 7,63 R$ 3.052,00 

51 MELANCIA 
Melancia, novo, de 1ª qualidade, grau médio de 
amadurecimento, com casca sã, sem rupturas, 
prazo de validade semanal. 

KG 500 R$ 3,60 R$ 1.800,00 

52 PIMENTÃO 
Pimentão Verde, Tamanho médio, novo de 1ª 
qualidade, e prazo de validade semanal. KG 500 R$ 8,26 R$ 4.130,00 

53 REPOLHO 

Repolho Verde, em Kg, novo, de 1ª qualidade, 
folha sãs, sem rupturas, acondicionado em 
embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade 

KG 300 R$ 4,73 R$ 1.419,00 
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semanal. 

54 TOMATE 

Tomate, grau médio de amadurecimento, de 1ª 
qualidade, com casca sã, sem rupturas e prazo de 
validade semanal. Intacto com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis (aspecto, cor e sabor 
característicos) 

KG 500 R$ 5,50 R$ 2.750,00 

CARNES E FRIOS 

55 
CALABRESA PCT 
COM 2,5KG 

LINGÜIÇA  TIPO  CALABRESA  –  de  1ª  qualidade,  
deverá apresentar-se    com    aspecto,    cor,    
cheiro    e    sabor característico.  Livre  de  
parasitas,  micróbios  e  qualquer substância   
nociva.   Embalagem:   plástica,   contendo   a 
quantidade   solicitada.  Na  embalagem   deve  
conter   as seguintes  informações:  identificação  
da  empresa,  peso, data  de  processamento  e  
data  de  validade,  identificação do   tipo   de   
carne,   carimbo   de   inspeção   estadual   ou 
federal.  Apresentar  em  anexo  a  proposta,  
documentos que   comprovem   a   inspeção   
sanitária   dos   produtos fornecidos de acordo 
com a legislação vigente.  

PCT 250 R$ 34,83 R$ 8.707,50 

56 
CARNE BOVINA DE 
PRIMEIRA 

Carne bovina - 1ª Qualidade, fresca ou congelada , 
isenta de cartilagens, ossos e com no máximo 5% 
de gordura. Embalagem plástica de 1Kg, sem 
acúmulo de líquidos em seu interior, com 
identificação do produto, rótulo contendo a data 
de abate e o peso. 

KG 1000 R$ 27,32 
R$ 

27.320,00 

57 

CARNE MOIDA 
BOVINA FRESCA 
BEM 1KG 

CARNE  BOVINA  MOÍDA  DE  PRIMEIRA  –  tipo  
coxão  mole, patinho  ou  fraldinha  in  natura,  
congelada,  sem  gordura, sem   pelanca,   sem   
sebo.   Com   aspecto,   cor   e   cheiro 
característicos.  Livre  de  parasitas,  micróbios  e  
qualquer substância   nociva.   Embalagem:   deve    
estar   intacta, polietileno,  transparente,  atóxica,  
contendo  01  kg.  Na embalagem    deve    conter    
as    seguintes    informações: identificação da 
empresa, peso, data de processamento e data de 
validade, identificação do tipo de  carne, carimbo 
de   inspeção   estadual   ou   federal.   Prazo   de   
validade mínimo  03  meses  a  contar  a  partir  da  
data  de  entrega. Apresentar   em   anexo   a   
proposta,   documentos   que comprovem a 
inspeção sanitária dos  produtos fornecidos de 
acordo com a legislação vigente 

KG 1000 R$ 14,33 
R$ 

14.330,00 

58 

FRANGO 
CONGELADO 
INTEIRO 

Frango inteiro, congelado, de 1ª qualidade, 
pesando individualmente no máximo 2kg, em 
embalagem transparente, à vácuo ou bem 
lacradas, com denominação do nome do produto, 
fabricante, endereço, registro no Ministério da 
Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e 
validade. 

KG 1500 R$ 9,00 
R$ 

13.500,00 

59 
LINGÜIÇA MISTA 
CONGELADA 

Lingüiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com 
registro no SIF ou SISP. Com aspecto característico, 
cor própria sem manchas pardacentas ou 
esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de 
água ou gelo no máximo 3% 

KG 300 R$ 12,66 R$ 3.798,00 
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60 
SALSHICHA PCT 
COM 5 KG 

Salsicha de carne bovina / suína tipo hot-dog com 
no máximo de 2% de amido. Com aspecto 
característico, cor própria sem manchas 
pardacentas ou esverdeadas, odor e 
sabor próprio, com adição de água ou gelo no 
máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– 
embalagem de 5kg 

PCT 200 R$ 43,50 R$ 8.700,00 

              

TOTAL R$         197.693,50 

 
 
 MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE E UTENSILIOS ASSISTENCIA 

  
ITEM DESCRIÇÃO 

QUANT 
MENSAL 

UNID. QUANT. 12 MESES  PREÇOS UNIT.   PREÇO TOTAL  

61 AGUA SANITARIA  COM 12 UNID CADA 20 CX 240                      2,00                  480,00  

62 ALCOOL GEL 10 UNID 120                      8,00                  960,00  

63 BALDE 10 LITROS (PLASTICO)  UNID 4 UNID 48                      9,00                  432,00  

64 BALDE 100 LITROS  UNID 2 UNID 24                    48,00               1.152,00  

65 BALDE 15 LITROS(PLASTICO )  UNID 4 UNID 48                    12,00                  576,00  

66 
DESODOR DE AMBIENTE AERESOL DIV 
FRAGANCIAS 

12 UNID 144                    10,00               1.440,00  

67 
COPOS DESCARTAVEL 180 ML 03 CX 
COM 2500 CADA 

30 PCT 360                      3,50               1.260,00  

68 
COPOS DESCARTAVEL 50ML para chá  
01 CX COM 2000 

20 PCT 240                      2,20                  528,00  

69 DESENFETANTE DE 500 ML 3 CX 36                    60,00               2.160,00  

70 DETERGENTE EM 500ML 20 UND 240                      2,00                  480,00  

71 ESPONJA DE LAVA LOUÇA  UNID 30 UNID 360                      0,60                  216,00  

72 ESPONJA 20 UNID 240                      3,00                  720,00  

73 FLANELA 10 UNID 120                      2,50                  300,00  

74 FOSFORO 01 FARDO C/ 10 CAIXINHAS 1 PCT 12                      3,00                     36,00  

75 GUARDANAPOS 4 PCT 48                      1,00                     48,00  

76 INSETICIDA (MATA INSETOS) 5 UNID 60                    10,00                  600,00  

77 LÃ DE AÇO  5 PCT 60                      1,50                     90,00  

78 LAMPADAS 23 W  5 UNID 60                    10,00                  600,00  

79 LUSTRA MOVEIS 15 UNID 180                      4,00                  720,00  

80 PÁ PARA LIXO  UNID 10 UNID 120                      7,50                  900,00  

81 PALITO DE DENTE 12 CX 144                      0,50                     72,00  

82 PANO DE CHÃO  PACOTE COM 3 CADA 4 PCT 48                    12,00                  576,00  

83 
PAPEL HIGIENICO 30M COM 4 UNID 
CADA 

25 PCT 300                      4,50               1.350,00  

84 PILHAS AA  4 UNID 48                      1,00                     48,00  

85 PILHAS AAA 8 UNID 96                      1,00                     96,00  

86 POLIDOR 5 UND 60                      2,00                  120,00  

87 PRODUTOS DESENGORDURANTES 5 UNID 60                      4,50                  270,00  

88 RODO C/ CABO 5 UNID 60                      6,00                  360,00  

89 SABÃO EM BARRA  CAIXA COM 10 2 CX 24                    50,00               1.200,00  

90 SABÃO EM PÓ SACHÊ 25 UNID 300                      2,50                  750,00  

91 SABONETE 90 G 12 UNID 144                      1,50                  216,00  

92 SABONETE LIQUIDO 5 UNI 60                      3,50                  210,00  

93 SACO PARA LIXO  30  L 10.UNID 50 PCT 600                      3,50               2.100,00  

94 SACO PARA LIXO 100L . 05UNID 50 PCT 600                      3,50               2.100,00  

95 SACO PARA LIXO 15 L .20UNID 100 PCT 1200                      3,50               4.200,00  

96 SACO PARA LIXO 50  L. 10 UNID 150 PCT 1800                      3,50               6.300,00  

97 SOLDA CAUSTICA 4 UNID 48                    14,00                  672,00  

98 VASSOURA 5 UNID 60                      9,50                  570,00  

      
          34.908,00  

 
 
 

2. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

2.1 - Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com 
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embalagem, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros 
custos e despesas que incidam sobre o fornecimento do objeto. Não será permitido, portando, 
que tais encargos sejam discriminados em separado. 

2.2 - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. 

2.3 - Priorizar empresas sediadas no município, conforme parágrafo 3, art 48 da 

LC/123 

 
3 DAS AMOSTRAS 

 
3.1- Após a empresa habilitada e declarado o vencedor (1º classificado), este licitante 

deverá apresentar, obrigatoriamente, no prazo máximo de (02) dois dias, amostra do produto 
licitado, nos termos descritos do item deste Termo de Referência. 

a) As amostras serão analisadas pela Secretaria de ASSISTÊNCIA SOCIAL , a cargo do 
profissional da área da nutrição que observará como critérios de avaliação, as especificações 
descritas no Termo de Referência e emitirá parecer técnico.  

 
b) A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo com as 

exigências deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta. 
 
 

 
4 DO FORNECIMENTO E RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA 

 
4.1- Disponibilizar a CONTRATANTE em seu quadro de funcionários, funcionário(s) para 

receber, responder, encaminhar e controlar, os pedidos e o fornecimento do município.  
4.2 - Fornecer os gêneros alimentícios, conforme especificações neste Termo de 

Referência e em conformidade a legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária/Ministério da ASSISTÊNCIA SOCIAL e pelo Ministério da Agricultura, pecuária e 
abastecimento.  

4.3 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos gêneros 
alimentícios ora pactuados, dentre elas, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-
obra, taxas, contribuições, encargos sociais.  

4.4 - Fornecer os gêneros alimentícios, conforme especificações contidas neste Termo 
de Referência e conforme solicitações desta municipalidade.  

4.5 - Entregar os gêneros alimentícios, objeto deste Termo de Referencia, em perfeitas 
condições, na sede do órgão solicitante, juntamente com a respectiva Nota Fiscal para fins de 
atestação e liquidação pelo CONTRATANTE.  

4.6 - Somente fornecer ou entregar quaisquer produtos, mediante Pedido de 
Fornecimento com a Nota de Empenho, assinado pelo Secretário responsável.  

4.7 - Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento dos 
produtos. 
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 4.8 - Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
noticiados que a envolva independente de solicitação.  

4.9 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e 
municipais.  

4.10 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito ao CONTRATANTE, 
a ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento do objeto deste Termo de Referencia.  

4.11 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a 
prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, do CONTRATANTE ou terceiros, 
verificados em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referencia.  

4.12 - Remover, substituir, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco os 
materiais no total ou em parte e dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis que constar má 
qualidade, embalagens violadas, validade inferior a solicitada e ou recusados pela 
CONTRATANTE. 

4.13 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar 
o CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto, 
não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou 
lucros cessantes.  

4.14 - Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou 
indiretamente, à Contratante e a terceiros decorrentes do fornecimento dos gêneros 
alimentícios, e mesmo depois do vencimento do Contrato;  

4.15 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de 
trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de 
ajuizamento de reclamações trabalhistas.  

4.16 - Cumprir a legislação trabalhista, convenções coletivas e/ou acordos de trabalho 
da categoria e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, relacionadas ao pessoal 
envolvido na execução do objeto. 

 

 
5 DAS OBRIGAÇÕES E DEVER DA CONTRATANTE 

 
5.1- Designarem funcionário(s) para receber(em) e fiscalizar(em) o fornecimento dos 

gêneros alimentícios, para verificação de conformidade do objeto com as especificações 
exigidas neste Termo de Referência.  

5.2 - Devolver todos e quaisquer gêneros alimentícios cuja especificação esteja em 
desacordo com o exigido neste Termo de Referência, validade inferior às atribuídas a cada 
produto e ou produtos com validade vencidos.  

5.3 - Controlar o fornecimento dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus 
interesses, respeitando o prazo de entrega atribuída a CONTRATADA que é de 03 (Três) dias 
úteis.  

5.4 - Prestar as informações necessárias, com clareza, quanto aos procedimentos para a 
entrega dos gêneros alimentícios solicitados, comunicando por escrito e em tempo hábil, à 
CONTRATADA, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados à 
execução do objeto.  



ESTADO DE PERNAMBUCO 

PODER EXECUTIVO 

MUNICIPIO DE GRANITO 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 
Email: cpl.granito@gmail.com  
Processo Licitatório n.º 004/2018 
Pregão Presencial n.º 002/2018 
 

Fone: (87) 3880-1156 Fax: 38801172 
Av. José Saraiva Xavier, n° 90 – Centro 

Granito – PE CEP: 56160-000 
CNPJ: 15.636.363/0001-95 

 

5.5 - Notificar e/ou aplicar as penalidades a CONTRATADA, quando ocorrer o 
descumprimento das obrigações assumidas, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 
irregularidades encontradas na execução do objeto.  

5.6 - Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no que tange o 
recolhimento de INSS, FGTS e CNDT.  

5.7 - Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA, correspondentes 
aos fornecimentos solicitados e efetuados. 

 

 
6 DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

6.1 - Os produtos relacionados serão entregues na sede da Secretaria de ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, situada na Av. Jose Saraiva Xavier – Granito – PE, de segunda-feira a sexta-feira, no 
horário de 08h00min as 14h00min.  

6.2 - Prazo de entrega dos gêneros alimentícios relacionados será de 03 (três) dias 
úteis, a contar do recebimento por parte da CONTRATADA do Pedido de Fornecimento 
assinado pelo Secretário responsável.  

6.3 - Os gêneros alimentícios serão entregues e fiscalizadas por responsável designado 
pela Secretária Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL  desta municipalidade, para verificação de 
conformidade dos produtos com as especificações exigidas nesse Termo de Referência e será 
recebido:  

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos 
com a especificação;  

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e 
conseqüente aceitação pelo setor competente; 

c) Recebidos os produtos, e se a qualquer tempo, vier a se constatar discrepância com 
as especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos;  

d) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da licitante 
vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual; 

e) No caso de se constatarem alguma irregularidade na entrega dos produtos, a 
LICITANTE VENCEDORA será notificada para substituí-las no prazo de 02 (dois) dias.  

6.4 - No caso específico de gêneros perecíveis, estes ficarão dispensados do 
recebimento provisório a que alude o item 6.3, “a”, deste termo. Assim, os gêneros perecíveis 
deverão ser recebidos:  

a) Definitivamente, após a recepção técnica efetuada pelo responsável designado pela 
Secretaria solicitante, na qual deverá ser averiguado se o objeto apresentado está de acordo 
com o solicitado, em perfeitas condições quantitativas e qualitativas, oportunidade em que 
deverá ser lavrado recibo, na forma do quanto disposto no artigo 74 da lei federal nº 
8.666/93.  

9.5 - Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será 
atestada, caso contrario a CONTRATADA será notificada para que realize a troca com gêneros 
alimentícios em perfeito estado e com plenas condições de uso.  

9.6 - Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a CONTRATADA 
entregará justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega 
constante do objeto.  

a) A justificativa será analisada pela CONTRATANTE, que tomará as providências 
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necessárias para adequação do fornecimento. 
 

 
 
7 EXIGÊNCIAS E OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES A SEREM OBSERVADAS E 

CUMPRIDAS PELOS LICITANTES 

7.1 - As Licitantes deverão cumprir todas as exigências contidas neste edital em 
especial, fornecendo produtos sadios e íntegros, e deverão, ainda, sob pena de 
desclassificação, apresentar amostra de cada um dos produtos a serem fornecidos, 
devidamente etiquetados, indicando em cada um deles o número do item descrito neste 
Termo de Referência, para fins de realização de eventuais testes de laboratório e para fins de 
comparação quando da entrega dos produtos, no prazo máximo de (02) dois dias. As 
amostras fornecidas não serão devolvidas aos licitantes. 

7.2 - Fica estabelecido que os licitantes vencedores serão responsáveis pela qualidade 
físico-química e sanitária dos produtos fornecidos. Os produtos que tenham sido submetidos a 
algum processamento devem estar embalados e rotulados, segundo as normas 
regulamentadoras da matéria. Os licitantes devem comprovar a regularidade de suas 
instalações, fabris ou não, junto às autoridades sanitárias de sua sede, em compatibilidade 
com o que se propõe a fornecer ao Município. 

 
 

 
8 DA VALIDADE 

8.2 – Todos os gêneros alimentícios relacionados neste termo de referência deverão 

respeitar as validades mínima estabelecida para cada produto. 

8.3 - Os gêneros que não respeitar as especificações solicitadas, que apresentarem prazo 

de validade inferior ao solicitado, má qualidade (total ou parcial), deverão ser substituídos por 

outros, respeitando as especificações técnicas trazidas no Termo de Referência, observando-

se os prazos mínimos de validade especificados neste Edital. Os gastos decorrentes da troca 

serão arcados exclusivamente pela CONTRATADA. 

 

 
9 DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

9.2 - A fiscalização do CONTRATO será exercida por funcionário designado pelas 

Secretarias requerentes, neste ato denominado FISCAL, devidamente credenciado, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à 

CONTRATADA (Art. 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações). 

9.3 - A fiscalização compete, entre outras atribuições: 

I - solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste certame e 

anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que 
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comprovem essas solicitações de providências.  

II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;  

III - encaminhar ao Setor Financeiro da Secretaria os documentos que relacionem as 

importâncias relativas e multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a 

pagamento. 

01.1 - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, 
inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE 
ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterações). 

 

 
10 DO PAGAMENTO 

10.1 Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da Nota Fiscal do objeto 
contratual efetivamente entregues, em conformidade com os quantitativos requisitados e 
fatura correspondente. As faturas deverão ser aprovadas, obrigatoriamente, pela autoridade 
competente, que atestará a entrega do material.  
 
10.1.1 Os pagamentos por cada entrega efetivamente realizada, aprovada e devidamente 
atestada pelo Setor competente deverão ser acompanhadas das Certidões de situação regular 
perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais. 
 
10.1.2 O pagamento será realizado até 10 (dez) dias após a liberação do recurso pelo FUS, 
PAB, AIH/SIA, e após a apresentação de documento fiscal e certidões, correspondente ao 
fornecimento efetuado, sendo vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. O 
recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria de origem, que 
providenciará solicitação de empenho ao setor competente, acompanhada da documentação 
necessária para que seja efetuado o pagamento. 
 
10.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada que esteja em 
débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
10.3 - A Nota fiscal/ Fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão Presencial e da Ordem de’ 
Empenho, a fim de acelerar o trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento. 
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ANEXO II - 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA JUNTO COM O CREDENCIAMENTO) 
 
À 
PREFEITURA DE GRANITO - PE 
Att.:XXXXXXX– Pregoeiro Municipal 

PROCESSO LICITATÓRIO n°. xxx/2018 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. xxx/2018 

 
A empresa _________________________ estabelecida à ____________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº. _____________________, através do presente, credencia o Sr. 
_________________________, portador da cédula de identidade nº. __________ e do CPF 
nº._________ , a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de GRANITO- PE, 
na modalidade de Pregão Presencial – Registro de Preços, sob o nº. xxx/2018, na qualidade 
de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa, bem como formular propostas, lances, assinar ata de sessão,  contrato/Ata de 
Registro de Preços e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 

Licitante com sede no município de GRANITO – PE. Faz jus a preferência por 
empresa local conforme § 3º, do art. 48 da   Lei Complementar nº 123/2006 

 
 
Licitante com sede em outro município. NÃO faz jus a preferência por empresa 
local conforme § 3º, do art. 48 da   Lei Complementar nº 123/2006 

 
 

Local, ___ de _____________ de 2018. 
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ANEXO III -  
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
MUNICÍPIO DE GRANITO (PE) 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 002/2018 

 
 
 
 
AO 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
Ref.: PREGÃO Nº 002/2018 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII 
do artigo 4º da lei federal nº 10.520/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital. 
 

Granito (PE), __ de ________ de2018. 
 
 

_____________________________________ 
Nome do Licitante 
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ANEXO IV - 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 002/2018 

 
 
 

 
AO 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
Ref.: PREGÃO Nº 002/2018 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 

Pela presente, declaramos, para os fins legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno 
Porte, nos termos da legislação vigente, não havendo nenhum dos impedimentos previstos 
nos incisos do § 4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/06 e 147/2014, e, para efeito do 
cumprimento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da lei federal nº 10.520/2002, sob as 
penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 
Edital. 
 
(  ) – há regularidade fazendária. 
(  ) – não há regularidade fazendária. 
 

Granito (PE), __ de ________ de2018. 
 
 

_____________________________________ 
Nome do Licitante 
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ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 0xx/2018 

PREGÃO PRESENCIAL nº. 0xx/2018 SRP 

 

Ata DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS 

EVENTUAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 

DE GRANITO, E A EMPRESA 

__________________________. 

 

Aos ____ dias do mês de _______________ de 2018, na PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GRANITO- PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 
xx.xxx.xxx/0001-xx, com sede Na xxxxxxxx – Centro – GRANITO/PE, designada simplesmente 
de CONTRATANTE, neste ato representado peloPrefeito Sr. XXXX, brasileira, empresário, 
portador da Carteira de Identidade de nº xxxxxxx SDS/PE, e inscrito no CPFMF sob o nº 
xxxxxx-xx, residente e domiciliado a Rua xxxxxxxx centro, Itambé – PE e a empresa 
______________________________, inscrita no CNPJ nº. ________________, localizada na 
_________________________, neste ato representada por _________________________, 
inscrito(a) no CPF nº. _________________________ e no RG nº. _____________________, 
residente e domiciliado na ________________________, cuja proposta foi classificada em 
primeiro lugar no certame para os itens abaixo dispostos, atendendo as condições previstas 
no instrumento convocatório, e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se 
as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, conforme as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
O objeto da presente Ata é o registro de preços para fornecimento de xxxxxxxxx, conforme 
especificações constantes na proposta de preço apresentada.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Esta Ata não obriga a Prefeitura de GRANITO - PE a firmar 
contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação 
específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo 
assegurada preferência do serviço ao detentor do registro, em igualdade de condições.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS  
 
Os preços registrados pactuados constam na Tabela abaixo: 
 
Como contraprestação à execução do fornecimento, objeto deste acordo, a Contratante 
pagará à Contratada o valor global estimado de R$ _________ (__________________), 
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referente ao fornecimento do objeto, sendo a mesma vencedora dos ITENS: ...... e ....., da 
seguinte forma:  
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD MARCA UND PREÇO 
UNITARIO 

PREÇO 
TOTAL 

       

       

 
§ 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, devendo ser promovidas 
negociações com os fornecedores. 

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de 
seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. 

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as 
obrigações assumidas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO - PE poderá liberar o 
fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 

§ 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 
registro – equação econômico-financeira. 

§ 5º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado 
pela PREFEITURA DE GRANITO - PE para determinado item. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR  
 
a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado da convocação;  
 
b) entregar o objeto licitado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação pelo 
responsável indicado pela Secretaria de Obras, através da Ordem de Fornecimento ou Nota de 
Empenho. 
 
c) A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser(em) recusado(s) 
por não atender(em) a(s) especificação(ões) anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer 
ônus a Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. O 
prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será(ao) de até  48 (quarenta e oito) horas, 
contado do recebimento da solicitação de troca 
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d) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de 
preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste; 
 
e) fornecer os equipamentos de proteção individual ao Município de Itambé, conforme 
especificação e preços registrados; 
 
f) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
 
O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data de sua assinatura.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
Os recursos alocados para a realização do objeto do presente acordo serão oriundos das 

seguintes dotações orçamentárias;  

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 244 5003 2045 0000 MANUT. SCFV; 08 244 5003 2046 0000 MANUT SERV UNID; 08 244 5003 
2047 0000 MANUT IGD-M; 08 244 5003 2048 0000 MANUT CRAS; 08 244 5003 2049 0000 MANUT 

CREAS; 08 244 5003 2051 0000 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – Outros Materiais de Consumo 
 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao 
Departamento Responsável pela Gestão do Contrato/Ata de Registro de Preços (Secretaria de 
ASSISTÊNCIA SOCIAL), que se obriga a:  
 
I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços registrados;  

II.  Notificar o fornecedor para assinatura da Ata de Registro de Preço;  

III.  Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados;  

IV.  Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da 
licitação e na presente Ata.  
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 VI.  Coordenar, com apoio da Comissão Permanente de Licitação, as formalidades de adesão 
a Ata por outros Órgãos.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO  
 
Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a 
seguir:  
 
 I. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Granito - PE:  

a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da ata de registro de preços para 
fornecimento decorrente deste Registro, nas hipóteses previstas nos artigos 32 e 38 do 
Regulamento de Licitações e Contratos.  

b) Quando o fornecedor não assinar a Ata de Registro de preços de fornecimento, no prazo 
estabelecido pela Prefeitura Municipal de Granito - PE, sem justificativa aceitável.   

II.  Por iniciativa do fornecedor:  

a) Mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os 
requisitos desta Ata de Registro de Preços.  

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 
presente Ata. 

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço 
registrado. 

§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pela Prefeitura Municipal de Itambé - PE, facultando-se a este, neste caso, a aplicação 
das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.  

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Prefeitura Municipal de 
Itambé- PE poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o 
pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual 
infringida. 

CLÁUSULA OITAVA - DOFORO  
 
O Foro da Cidade de Granito - PE será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que 
vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.  
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em 
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  
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Granito - PE, _____ de ______________ de 2018. 

 

 
 

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 
Pela contratante 

 
 

Nome:__________________________________                                
Pela Contratada 

 
 

Testemunhas: 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
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ANEXO – VI 
MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitação 

da  Prefeitura Municipal de Granito – PE 

Processo Licitatório nº  
Pregão  nº 

 

OBJETO: Registro de Preço para FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de gêneros 
alimentícios e MATERIAL DE LIMPESA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, exclusivamente para MEI ME e EPP conforme descrição, 
características, onde serão priorizados as empresas sediadas no município de 
Granito. 

Data da Sessão: 26/12/2018 às 9h00 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
Especificação 

MARCA UNID. QUANT. 
V.UNITÁRIO 
v. extenso 

V.TOTAL 
v. extenso 

01        

02        

 

Valor da proposta R$ (_____________)_________________________________________________________ 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias    

Prazo de Entrega: Conforme Edital    

Forma de Pagamento: Conforme Edital    
 
 Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima 
indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação e que nos preços já estão 
incluídos fretes, seguros e os demais encargos sociais. 
 
- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a Ata de Registro de Preço no prazo 
determinado no documento de convocação e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  
Razão Social: ------------------------------------- 
CNPJ/MF: ---------------  
Número de Inscrição Estadual( Sendo isento, informar)-------------------------------------------  
Endereço: ------------------------------------------  
Tel./Fax: ---------------  
CEP: --------------------  
Cidade: -------------------------- UF: ----------  
Banco: ------------ Agência: ------------- c/c: ----------------  
 - Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  

Nome:-------------------------------------------------------- 
Endereço:----------------------------------------------------- 
CEP: ----------------- Cidade: ------------------------ UF: -------  
CPF/MF: ------------------------ Cargo/Função: ------------------  
RG nº: --------------------------- Expedido por: ------------  
Naturalidade: -------------------- Nacionalidade: -------------------------------- 
 
 Local:_______________________ Data:___/___/____ 
 

_______________________________________________ 
(Assinatura do Proponente c/ carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VII - MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 
Processo Licitatório nº 004/2018 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 002/2018 
 

INTERESSADO:  
 
CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ________________________ 
 
REF.: Aquisição de  
 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES: CONFORME EDITAL DO PREGÃO (PRESENCIAL) para Registro 
de Preço Nº 002/2018, NOS TERMOS DA Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Complementar 
nº 123/2006, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alterações posteriores. 
 
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº__________/___ 
 
FORNECEDOR:................................................................................................. 
 
O FORNECEDOR acima qualificado fica autorizado a fornecer:  

N° DESCRIÇÃO DO ITEM QTD P. UNIT P. TOTAL 

1 
2  
3 
4 
enésimo 

    

 
PRAZO DE ENTREGA: no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento 
contado do recebimento da presente Ordem de Fornecimento. (cf. item 12.1 do Edital Pregão 
n° 002/2018 sob pena de penalização do contratado pelo não cumprimento cf. 8.10). 
 
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº_________ R$______  
 
NOTA DE EMPENHO Nº_______________  
 
PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 
Granito-PE, _____de______________de _______.  
 
___________________________  
Secretario Municipal/Gestor/Diretor/chefe de almoxarifado 
 

Fornecedor: recebido em ____/_____/_____ 
 

Assinatura e Carimbo 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E 
IMPEDITIVO 

  
  
PROCESSO n°  
  
PREGÃO PRESENCIAL N°  
  
  
A empresa IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada em ENDEREÇO 
COMPLETO, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) IDENTIFICAÇÃO 
DO REPRESENTANTE portador(a) da Carteira de Identidade - RG 
nºXXXXXXXXXXXXXXXXXX e do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX DECLARA, sob as penas 
da Lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação 
no presente processo licitatório: PREGÃO PRESENCIAL nº. XX/2018, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  
  
  
 
  

Local, ___ de ____________ de 2018. 
 
 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

(identificação/nome/carimbo/etc) 
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ANEXO VIII - 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO EMPREGA FUNCIONÁRIOS DE 

MENOR, COM RESSALVA AO MENOR APRENDIZ 

 
À 
PREFEITURA DE GRANITO - PE 
Att.:xxxxxxx – Pregoeiro Municipal 

 
PROCESSO LICITATÓRIO n°. 004/2018 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2018 
 
A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
_____________________, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
__________________________, portador(a) do RG nº. _________________ e do CPF nº. 
_____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854 de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
 

Local, ___ de ____________ de 2018. 
 
 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

(identificação/nome/carimbo/etc) 
 
 
 
OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 

 

 
 
 


