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PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022 - SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 111.09.11/2021 

 

LICITAÇÃO POR ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA DE ATÉ 25% 
RESERVADAS PARA ME /EPP E EXCLUSIVO PARA ME/EPP. 

OBS: Em atendimento ao Decreto Municipal n.º 003/2022, para itens exclusivos e de 
cotas reservadas só permitirão a participação de ME/EPP local: sediadas no município 
de Riachão/MA. 

 

A PREFEITURA DE RIACHÃO-MA torna público, para conhecimento dos interessados, que 
o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ou Orgãos Participes, por meio do(a) 
Superintendência de Licitações, sediada na localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 
n.º 742, Centro, CEP n.º 65.400-000, Riachão-MA, realizará licitação, , na modalidade 
Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento MENOR PREÇO, por item, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal nº 
3.555/00, Decreto Municipal nº 03/2022, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 28/02/2022. HORÁRIO: 08H:30MIN. 

Data e hora para recebimento das propostas: do dia 01/02/2022 ás 18h:00min, ao dia 
15/02/2022 ás 08h:00min. 

Horário de abertura da disputa: dia 15/02/2022 ás 08h:40min. 

Tempo da disputa: Definido pelo Pregoeiro no ato do certame. 

Endereço eletrônico para formalização de consulta: cplriachao.ma@gmail.com 

Local: www.bnc.org.br “Acesso Identificado” Forma de julgamento: Menor preço do item 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual e futura aquisição 
de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis destinados as Secretarias 
Municipais de Riachão/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações 
futuras pela Administração Pública. 

2.2. Órgão Gerenciador: É o órgão da Administração Pública responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços. 

http://www.bnc.org.br/
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2.3. Órgão Participante: É o órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos 
iniciais da licitação. 

2.4. Órgão não participante: É o órgão ou entidade que não está participando da Ata de 
Registro de Preços, portanto não tem demanda prevista no processo. Contudo poderá 
participar através de manifestação obedecendo às normas vigentes. 

2.5. O Registro de Preços formalizado na ata a ser firmada pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE e ou Órgãos participes, e as empresas que apresentarem as propostas 
classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade de 12 (doze) meses, a 
partir da data de sua publicação no órgão de imprensa oficial. Durante seu prazo de validade, 
as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para 
que se efetuem contratações nas oportunidades e quantidades necessárias até o limite 
estabelecido. 

2.6. O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de 
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, 
sendo que serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Comissão Permanente de 
Licitação. 

2.7. Caso seja constatado, que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de 
mercado, o gerenciador solicitará ao CONTRATADO, mediante correspondência, redução do 
preço registrado, de forma a adequá-los aos níveis definidos no subitem anterior. 

2.8. Caso o CONTRATADO não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 
assumido, e o gerenciador da ata deverá convocar os demais CONTRATADOS visando igual 
oportunidade de negociação. 

2.9. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o 
gerenciador procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros meios 
licitatórios. 

3. DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Constitui-se Gestora da Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Riachão – MA, e integram a mesma, na condição de participes, os 
órgãos a seguir: 

N° DE 
ORDEM 

SECRETARIA 

1 Secretária Municipal de Administração 

2 Secretária Municipal de Educação 

3 Secretária Municipal de Ação Social 

4 Secretária Municipal de Agricultura 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no sistema Bolsa 
Nacional de Compras. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
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porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física (se for o caso) e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 
2006. 

4.3. Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente 
ao objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação. 

4.4. Não será permitida a participação de empresas: 

4.4.1. Estrangeiras que não funcionem no País. 

4.4.2. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

4.4.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.5. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento 
de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 
10.520/02. 

4.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

4.7. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação. 

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

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

4.10. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do 
seu representante, 

4.11. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 
ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Pinhais-PR (41) 3557-2103-(41) 
991367677 e, ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail 
contato@bnc.org.br. 

4.12. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DO CREDENCIAMENTO 

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

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

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

mailto:contato@bnc.org.br
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5.3.1. Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado 
junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão. 

5.3.2. Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências 
de habilitação previstas no Edital. 

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

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

5.5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE 
COMPRAS 

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

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

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

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

5.5.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC – 
Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.5.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.5.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 

5.5.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.5.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

http://www.bnc.org.br/
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provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do 
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, 

6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

7.1.1. Valor unitário e total do item, 

7.1.2. Marca, 

7.1.3. Modelo, 

7.1.4. Fabricante, 

7.1.5. Prazo de garantia, 

7.1.6. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência. . 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
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de sua apresentação. 

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

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

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

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES. 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e locais indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 
de R$ 0,01 (um centavo). 

8.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 
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de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

8.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

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

8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

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

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

8.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas 24  ( vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.18. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta, e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 
para efeito de ordenação das propostas. 

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

8.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

8.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
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8.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 

8.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco 
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 

8.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

8.27. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 

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

8.28.1. No país. 

8.28.2. Por empresas brasileiras. 

8.28.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

8.28.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

8.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados. 

8.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

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

8.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

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

9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 

9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.5. O Pregoeiro poderá solicitar via “chat” documentos que contenham as características do 
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

9.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

9.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso. 

9.10. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000 

CNPJ 05.282.801/0001-00       I.E.12.222.889-8 

 

FLS.:_______ 

ASS.:______ 

sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

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

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

10.1.1. Para a consulta de licitantes pessoas jurídica poderá haver a substituição das 
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 
TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

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

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

10.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.1.5. É dever do licitante, atualizar previamente as comprovações constantes do BNC 
COMPRAS para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.1.6. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 
em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 
pena de inabilitação. 

10.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

10.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

10.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 
do recolhimento dessas contribuições. 

10.6. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada 
nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.7. Habilitação jurídica: 

10.7.1. Cédula de identidade dos sócios. 

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

10.7.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

10.7.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores. 

10.7.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência. 

10.7.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores, 

10.7.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 
da Lei nº 5.764, de 1971, 

10.7.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização, 

10.7.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva, 

10.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 

10.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br./
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Pessoas Físicas, conforme o caso, 

10.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

10.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

10.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, 

10.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, 

10.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, 

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

10.8.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 
de inabilitação. 

10.8.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

10.8.8.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem e.1, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 
10.520/02. 

10.9. Qualificação Econômico-Financeira. 

10.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

10.9.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, 

10.9.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015), 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000 

CNPJ 05.282.801/0001-00       I.E.12.222.889-8 

 

FLS.:_______ 

ASS.:______ 

Nota Explicativa: A apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor 
Individual – CCMEI supre as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em 
que essas informações constam no próprio Certificado. 

10.9.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade. 

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

10.9.2.4. Caso o licitante seja Cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou 
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador, 

10.9.2.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

10.9.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 
competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação ou do item pertinente. 

10.10. Qualificação Técnica 

10.10.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) 
expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou 
privado. O Atestado deverá conter a relação dos produtos/serviços fornecidos compatíveis 
com o objeto da licitação, contendo ainda as informações do contrato, ou seja, informações 
suficientes para comprovar a boa execução do objeto. 

10.10.1.1. O(s) atestado(s) ou declaração (ões) que não possuírem relação do(s) produto(s) 
fornecido(s) será(ão) declarado(s) inválidos. 

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

10.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

10.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
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10.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.14. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 

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

10.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital. 

10.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
02h00min (duas horas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 
deverá: 

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

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
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Nota explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada 
tão somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, 
legitimidade, interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1. 

11.2.2. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros, no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais 
de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 

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

12. DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 
o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 
por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

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

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

12.4.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

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

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
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Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances. 

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

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

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no BNC 
COMPRAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

16. DA GARANTIA DOS PRODUTOS 

16.1. Será exigida garantia dos bens fornecidos na presente contratação, conforme regras 
constantes do Termo de Referência. 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme 
o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito 
no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

17.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos. 

17.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 
artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
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17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses conforme previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência. 

17.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

17.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 
feita a negociação, assinar o contrato. 

18. DO FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA 

18.1. Os critérios do fornecimento e do prazo de entrega estão previstos no Termo de 
Referência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

20. DO PAGAMENTO 

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

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. As regras acerca das sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
cplriachao.ma@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Praça 
Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, Riachão/MA, CEP 65990-000. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 
Edital. 

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

mailto:%20cplriachao.ma@gmail.com,
mailto:%20cplriachao.ma@gmail.com,


 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000 

CNPJ 05.282.801/0001-00       I.E.12.222.889-8 

 

FLS.:_______ 

ASS.:______ 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

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

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

23.10. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior (em razão de 
acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis), as partes não poderão ser responsabilizadas pelo 
não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a parte impossibilitada de 
cumpri-las deverá informar a outra de imediato, por escrito, da ocorrência do referido evento, 
sendo possível a resolução por negociação entre as partes e parecer jurídico. 

23.10.1. O atual momento é se a pandemia da Covid-19, a priori, pode ser considerada um 
motivo de força maior que possa gerar um empecilho para o cumprimento das obrigações 
previstas no contrato, seja de forma temporária ou definitiva. 

23.10.2. Caso a Covid-19 resulte em significativo impacto nas operações de determinada 
parte, é necessário haver a devida comprovação da relação direta do evento imprevisível com 
os efeitos que deram causa ao inadimplemento ou desequilíbrio contratual, como a perda de 
faturamento ou o fechamento de estabelecimentos determinadas pelo poder público, entre 
outras provas substanciais. 

23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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23.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico  
https://www.riachao.ma.gov.br/, ademais, os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados. 

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

ANEXO I. Termo de Referência 
ANEXO II. Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação 
ANEXO III. Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP, e de 
atendimentos aos requisitos do Decreto Municipal n.º 03/2022. 
ANEXO IV. Declaração de Idoneidade 
ANEXO V. Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes 
ANEXO VI. Declaração de inexistência de parentes 
ANEXO VII. Declaração de não utilização de mão de obra infantil 
ANEXO VIII. Declaração de responsabilidade  
ANEXO IX. Ata de Registro de Preços 
ANEXO X. Minuta Contratual 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, 
em Riachão, aos 28 dias do mês de janeiro de 2022. 

 

 

 

 
_______________________________________________________ 

Elisangêla da Silva Harres 
Secretaria Municipal de Saúde 

Portaria n.º 468/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

http://cpl.araguaina.to.gov.br/
http://cpl.araguaina.to.gov.br/
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1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços para eventual 
e futura aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não-perecíveis destinados as 
Secretarias Municipais de Riachão/MA, de acordo com as condições, especificações e 
quantitativos deste Termo de Referência. 

2. DAS JUSTIFICATIVAS 

A aquisição desses produtos visa o atendimento da necessidade das Secretarias 
dos Municípios para melhorar o desempenho de suas atividades diárias que 
buscam a melhoria dos serviços públicos oferecidos a população. 

A aquisição dos gêneros alimentícios justifica-se pelas atividades, projetos, 
eventos promovidos e desenvolvidos pelas Secretarias e Gabinete do Prefeito 
além de produtos para dar suporte as atividades internas de cada Secretaria. 

São realizados diversos eventos durante todo o ano, onde a Prefeitura por meio 
de suas Secretarias fornece para preparação de alimentação para os 
participantes dos encontros municipais, encontros pedagógicos, conferências, 
reuniões, datas comemorativas como dia das mães, pais, mulher, crianças, 
campanhas nacionais entre outros. 

As secretarias mantêm apoio com alimentação tanto para os eventos 
esporádicos quanto para os programas que atendem diariamente crianças, 
jovens e adultos pelos programas da Secretaria de Assistência Social, além da 
necessidade diária das Secretarias. 

Em atendimento ao Decreto Municipal n.º 03 de janeiro de 2022 com o objetivo 
de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, 
ampliar a eficiência das políticas públicas, o incentivo e fomento do 
desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos locais e 
associativismo, considerando inclusive o fato da Prefeitura Municipal de Riachão 
não possuir depósito ou qualquer outro local que seja adequado ao mantimento 
dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis à serem fornecidos. Os 
produtos a serem preparados devem ser recebidos os mais frescos e naturais 
possíveis, com consistência firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, isentos de enfermidades, além de serem acondicionados 
em local adequado para preservar os nutrientes e características dos produtos e 
a segurança sanitária, evitando possível contaminação dos produtos por 
bactérias, os produtos como pães, devem ser entregues em no máximo 24 (vinte 
e quatro) horas após a fabricação, os produtos industrializados devem ser 
mantidos em local fresco, iluminado e ventilado, além dos cuidados com a data 
de validade, com os produtos amassados e demais avarias. 

Para atender as necessidades diárias das várias Secretarias e Gabinete do 
Prefeito, é primordial que os produtos possam ser entregues quase que 
diariamente, conforme a necessidade, de forma imediata em perfeitas condições 
para o consumo, tendo em vista a aquisição de produtos do gênero alimentício 
perecíveis e não-perecíveis que necessitam do propício cuidado para sua 
conservação. 

2.1. DOS PROCEDIMENTOS 
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A contratação do objeto será realizada através de licitação na modalidade 
Pregão na forma eletrônica instituída pela Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e 
Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, que deve ser utilizado 
preferencialmente para aquisição de bens e serviços comuns de qualquer valor. 
O critério de julgamento adotado será o de menor valor por item. 

A contratação dos serviços seja efetuada por meio do sistema de registro de 
preço, procedimento ao qual permite que a Administração adquira os produtos 
ou serviços em consonância com as demandas das secretarias participantes, 
salvaguardando-se de qualquer excesso, quando desnecessário, além de se 
conseguir melhores preços e melhores condições para a aquisição dos produtos 
por meio do procedimento licitatório registro de preços e sem a necessidade de 
prévia manifestação orçamentária e tendo em vista que há necessidade de 
execução parcelada, a impossibilidade de definição real de quantitativos a serem 
demandados. 

3. ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES, QUANTITATIVAS E VALORES ESTIMADOS. 

3.1. As especificações, unidades, quantitativas e valores estimados seguem descritos no 
neste Termo de Referência. 

3.2. A quantidade dos produtos indicada neste Termo de Referência é apenas estimativa de 
consumo e será solicitada de acordo com as necessidades identificada pela Secretaria 
Municipal, enquanto Órgão Participante, podendo ser utilizada no todo ou em parte. 

3.3. O licitante deverá ofertar o preço unitário do produto assim como o preço total da sua 
Proposta levando em consideração o quantitativo total do produto estimado para o período de 
12 (doze) meses. 

4. VALOR TOTAL ESTIMADO E FONTES DE RECURSOS 

4.1. O valor estimado será obtido mediante pesquisa de preços, conforme a ANEXO I-A - 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, em anexo. 

4.2. Em razão da não obrigatoriedade de contratação, o Registro de Preços independe de 
indicação prévia de recursos orçamentários. No entanto, as despesas das futuras 
contratações decorrentes deste ato, correrão à conta de dotação própria consignada no 
Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Riachão, cujos programas de trabalho e a 
categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho. 

5. DA FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

5.1. Os produtos serão entregues de acordo com necessidade de cada Secretaria 
Municipal. 

5.2. Produtos: Serão entregues, parceladamente, pelo fornecedor, mediante a Ordem de 
Fornecimento, respeitando-se o local a data previamente agendada. 

5.3. O prazo máximo para a entrega dos produtos é de até 02 (dois) dias a partir da Ordem 
de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal, podendo ser prorrogado desde que 
plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência públicos. 

5.4. Se houver qualquer imprevisto o órgão requisitante não se obriga a pegar as 
mercadorias, ficando as mesmas para o livre comércio do fornecedor; 
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5.5. O PRAZO DE ENTREGA ESTABELECIDO, é improrrogáveis, sob pena de aplicação de 
sansão, os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, 
apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e 
aparência), RESPEITANDO-SE RIGOROSAMENTE O PRAZO. 

5.6. Os produtos deverão ser entregues em recipientes adequados e limpos, devendo ser 
transportados em carros fechados. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas que 
foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas. 

5.7. O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitará a correção de eventuais 
falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos produtos, podendo 
inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo máximo de 48 (Quarenta e 
Oito) horas, contados a partir do não recebimento daqueles que forem devolvidos, sendo 
improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão. 

6. DOS CERITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

6.1. Os produtos poderão ser fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade 
demandada pelo Órgão Participante ficando a BENEFICIÁRIA obrigada durante a vigência da 
ATA a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e 
preços registrados. 

6.2. A entrega deverá ocorrer em dia e horário de expediente da Prefeitura Municipal de 
Riachão, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h e das14h às 18h; podendo ocorrer 
excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados. 

6.3. A BENEFICIÁRIA, quando CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato a 
data de entrega dos produtos com no mínimo 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, 
durante o período correspondente ao prazo de execução de até 02 (dois) dias 
consecutivos. 

6.4. No ato de entrega dos produtos deverá ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e cópia da 
respectiva Ordem de Fornecimento. 

6.5. O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações 
técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislação e estar 
acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante. 

6.6. É de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, o descarregamento 
dos produtos no local determinado pela Administração. 

6.7. A simples entrega do objeto, não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após 
a vistoria e comprovação da conformidade pelo Órgão Participante. 

6.8. O produto adquirido deverá ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas 
à sua conservação, com todos os itens necessários à sua utilização ou funcionamento e sem 
nenhum tipo de violação ou danificação, onde conste a identificação do conteúdo, a 
quantidade e validade do fabricante, sem prejuízo dos demais elementos determinados pela 
legislação. 

6.9. Não serão aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de 
qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado. 

6.10. Não serão aceitos produtos diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de 
Referência e na Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA. 
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6.11. Por ocasião do fornecimento, os produtos deverão ser entregues de acordo como 
solicitado pelo Órgão Participante e atender às exigências no que diz respeito a prazos de 
entrega e de controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições 
contidas no artigo 39, inciso VIII da Lei Federal no 8.078/1990 – Código de Defesa do 
Consumidor e nos seus demais dispostos. 

7. RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O recebimento dos produtos será efetuado por Comissão de Fiscalização ou Fiscal de 
contrato especialmente designada, formada por no mínimo por 03 (três) servidores do quadro 
de técnicos da Secretaria Municipal responsável pelo Contrato, sob a coordenação do 
Gestor do Contrato, aplicando-se subsidiariamente o artigo 15, § 8º, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

7.2. A simples entrega do produto não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá 
somente após a vistoria e comprovação de conformidade, observados os seguintes 
procedimentos: 

a) Recebimento Provisório: os produtos serão recebidos provisoriamente pela Comissão de 
Fiscalização ou Fiscal de Contrato no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de 
posterior verificação quanto à quantidade, qualidade e conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência, na Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA e na 
respectiva Ordem de Fornecimento, bem como atendimento das obrigações estipuladas na 
Ata de Registro de Preços; 

b) Recebimento Definitivo itens não-perecíveis: os produtos serão recebidos 
definitivamente após a verificação pela Comissão de fiscalização do Contrato ou Fiscal de 
Contrato quanto à quantidade, qualidade e conformidade do produto, bem como o 
cumprimento do prazo de entrega, mediante ateste, que deverá ser expedido no prazo de até 
3 (três) dias úteis par aos itens não-perecíveis e de até 48 (quarenta e oito) horas para 
os itens perecíveis, contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisório. 

7.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o produto fornecido em desacordo com 
as condições estabelecidas na Ordem de Fornecimento, ficando a BENEFICIÁRIA, então 
CONTRATADA, sujeita à substituição do objeto rejeitado, conforme item 9 deste Termo de 
Referência. 

7.4. O recebimento provisório transfere para o Órgão Participante a responsabilidade civil pela 
guarda do bem. 

7.5. O aceite/aprovação do produto pela Administração não exclui a responsabilidade civil da 
BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de quantidade ou 
qualidade do produto ou disparidades com as especificações estabelecidas no Edital, 
verificadas, posteriormente, garantindo-se à Prefeitura Municipal de Riachão as faculdades 
previstas no artigo18 da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor. 

7.6. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à 
qualidade dos produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos 
prazos de garantia e de pagamento. 

8. SUBSTITUIÇÃO DE OBJETO REPROVADO 

8.1. A BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, deverá substituir, no todo ou em parte, às suas 
expensas, os produtos: 
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a) Reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo 
com as especificações contidas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços da 
BENEFICIÁRIA e na respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) Os produtos deverão ser entregues com a observância da seguinte regra: prazo 
equivalente a no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade a contar da data de 
fabricação. EXEMPLO: Se o produto possui validade de 24 meses contados da data de 
fabricação, quando da entrega deverá possuir, no mínimo 18 meses. 

c) Que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se 
destinam, dentro do prazo de validade. 

8.2. Em caso de recusa do produto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão 
as desconformidades, devendo o produto ser substituído pela CONTRATADA no prazo de até 
3 (três) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Notificação. 

8.2.1. Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo determinado será 
considerada inexecução contratual e CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções 
previstas neste Termo de Referência, inclusive multa de mora. 

8.3. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, 
inclusive as despesas de remoção e do transporte. 

8.4. O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo. 

9. GARANTIA DE QUALIDADE DOS PRODUTOS 

9.1. As garantias de fabricação dos produtos devem compreender a manutenção dos 
produtos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a 
Prefeitura Municipal de Riachão e impõe a substituição do material de consumo. 

9.2. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores dos produtos 
(fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que tornem os 
produtos irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, 
aplicando-se subsidiariamente o artigo 12, da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa 
do Consumidor. 

9.3. A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e 
devidamente atestado pela Prefeitura Municipal de Prefeitura que a impropriedade no 
produto decorreu de armazenamento inadequado no Órgão Participante, mau uso, quebra por 
esforço mecânico, caso fortuito, força maior ou qualquer outra causa que não seja originada 
por defeito de fabricação ou que BENEFICIÁRIA não seja direta ou indiretamente 
responsável. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para fornecimento 
dos produtos, BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, obriga-se a: 

a) Fornecer os produtos no prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do 
recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, conforme especificações técnicas 
estabelecidas neste Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as 
respectivas quantidades, qualidade e preços; 

b) Entregar os produtos no local indicado pela Secretaria Municipal responsável pelo 
Contrato, situado em Riachão, conforme identificação na ordem de fornecimento. 
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c) Substituir os produtos reprovados no recebimento provisório, em desacordo com o 
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), estabelecido ou que apresentem vício 
redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, no todo ou em 
parte, às suas expensas, observado o prazo de até 3 (três) dias consecutivos, contado a 
partir do recebimento do respectivo Termo de Recusa; 

d) Providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento, 
devidamente atualizados: 

d.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União; 

d.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

d.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual; 

d.4) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

d.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

e) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, produtor 
ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, 
impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam; 

f) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação; 

g) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), 
telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de 
manutenções corretivas; 

h) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos; 

i) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, 
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

j) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos 
danos causados à Administração ou a terceiros; 

k) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, 
encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias 
e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento; 

l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição 
pública onde serão entregues os produtos; 

m) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e 
medicina do trabalho; 

n) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à 
execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora; 

o) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, 
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem; 

p) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Administração; 
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q) manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condição para futuras e 
eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. O MUNICÍPIO DE RIACHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio 
do Órgão Participante, Secretaria Municipal, obriga-se a: 

a) emitir as Notas de Empenho e respectivas Ordens de Fornecimento quando de eventuais e 
futuras contratações; 

b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos por intermédio do Gestor do Contrato 
e da Comissão de Fiscalização; 

c) receber os produtos em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, 
prazos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de 
Preços da BENEFICIÁRIA; 

d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos; 

e) notificar a BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, para a substituição de produtos 
reprovados no recebimento provisório, conforme Termo de Recusa; 

f) notificar a BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, para a substituição de produtos que 
apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento 
definitivo, conforme Termo de Recusa; 

g) efetuar os pagamentos à BENEFICIÁRIA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 
observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

h) comunicar à BENEFICIÁRIA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento 
dos produtos; 

i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da BENEFICIÁRIA; 

j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela BENEFICIÁRIA; 

k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12. PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da 
data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos produtos, desde 
que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante apresentação de 
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) cópia da Nota de Empenho; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União; 

d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual; 

f) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 
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g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

12.2. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pela Comissão de Fiscalização 
responsável pelo recebimento dos produtos, que também deverá conferir toda a 
documentação constante no item 12.1. 

12.3. O pagamento será creditado em nome da BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, 
mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada. 

12.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo 
para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

12.5. Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de Regularidade Fiscal e 
Trabalhista, o prazo de pagamento será contado a partir da sua apresentação, devidamente 
regularizadas. 

12.6. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, 
o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

12.7. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela BENEFICIÁRIA. 

12.8. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não 
tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela BENEFICIÁRIA e este tenha cumprido 
integralmente as obrigações contratuais, a Prefeitura Municipal de Riachão fica sujeita ao 
pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua liquidação, conforme cláusula 
específica do contrato administrativo. 

13. SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

13.1. A BENEFICIÁRIA, quando CONTRATADA não poderá subcontratar total ou 
parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, 
sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. É admissível à fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato. 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações 
que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o 
serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e 
trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da 
documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos 
relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação 
de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das 
cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 

15.2. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do 
contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo 
público usuário. 
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15.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

15.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

15.7. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto. 

15.8. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

15.9. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizada.  

15.10. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

15.11. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

15.12. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

15.13. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços. 

15.14. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego 
inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade 
da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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16.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 
sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993. 

16.2. Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado 
na entrega ou substituição dos produtos sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas de 
mora: 

a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação 
ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento). 

16.3. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item 
anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à BENEFICIÁRIA as 
seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) 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. 

16.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente 
com a prevista na alínea “b”. 

16.5. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Riachão, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo 
da aplicação das multas previstas neste item e das demais cominações legais. 

16.6. Caberá à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, 
mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 

16.7. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à 
BENEFICIÁRIA e publicação no Diário Oficial do Município, constando o fundamento legal, 
excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora. 

16.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 
da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE. 

16.9. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela 
Administração ou cobrados diretamente da BENEFICIÁRIA, amigável ou judicialmente. 

17. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

17.1. As exigências de HABILITAÇÃO JURÍDICA E DE REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA seguem a generalidade do objeto conforme disciplinado no edital. 
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17.2. Os critérios de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA a serem atendidas pelo fornecedor estão 
previstas no edital. 

17.3. Critérios de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a serem atendidas pelo fornecedor serão: 

17.3.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) 
expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou 
privado. O Atestado deverá conter a relação dos produtos/serviços fornecidos compatíveis 
com o objeto da licitação, contendo ainda as informações do contrato, ou seja, informações 
suficientes para comprovar a boa execução do objeto. 

18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1. A BENEFICIÁRIA obrigar-se-á a cumprir todas as condições dispostas na Ata de 
Registro de Preços, assumindo o compromisso de atender as aquisições solicitadas pela 
Prefeitura Municipal de Riachão, ficando ainda sujeita às penalidades cabíveis pelo 
descumprimento de qualquer de suas Cláusulas. 

18.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que 
dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição 
dos produtos pretendidos, hipótese em que ficará assegurado à BENEFICIÁRIA a preferência 
na contratação, desde que a sua Proposta atenda às mesmas condições da licitante 
vencedora, consoante dispõe o artigo 16, do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

18.3. As contratações com a BENEFICIÁRIA serão formalizadas por meio de Contrato 
Administrativo. 

18.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados neste Termo de Referência 
e inclusos na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º, do artigo 
65, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

19. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

19.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados 
de sua publicação, vedada sua prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da 
Lei Federal nº 8.666/1993 c/c artigo 12, do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

20. DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

20.1. Constitui-se Gestora da Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Riachão/MA, e integram a mesma, na condição de participes, os 
órgãos a seguir: 

N° DE 
ORDEM 

SECRETARIA 

1 Secretária Municipal de Administração 

2 Secretária Municipal de Educação 

3 Secretária Municipal de Ação Social 

4 Secretária Municipal de Agricultura 

21. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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21.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante 
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame licitatório (“Carona”), mediante prévia consulta ao 
Órgão Gerenciador para adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e 
observadas as normas em vigor. 

21.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo 
administrativo de adesão junto ao Órgão Gerenciador que se manifestará quanto à 
possibilidade de adesão. 

21.3. Caberá à empresa BENEFICIÁRIA da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que este novo compromisso não prejudique as obrigações presentes e futuras 
assumidas com a Prefeitura Municipal de Riachão.  

21.4. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% 
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, 
conforme artigo 22, § 3º, do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

21.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao duplo do quantitativo de cada item registrado na Ata, independentemente do 
número de órgãos não participantes que venham a aderir, conforme o artigo 22, § 4º, do 
Decreto Federal nº 7.892/2013. 

21.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante (“Carona”) deverá 
efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos, observada o prazo 
de validade da Ata de Registro de Preços. 

21.7. A Prefeitura Municipal de Riachão não responde pelos atos praticados no âmbito do 
carona 

22. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

22.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação 
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços 
praticados no mercado; 

22.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 
Ata e iniciar outro processo licitatório. 

22.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 
registrado será convocado pelo Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços para alteração, 
por aditamento, do preço da Ata. 

23. DO REAJUSTE 

23.1. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA poderá solicitar a revisão ou 
repactuação dos preços para manter a equação econômico-financeira obtida na licitação, 
mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 65, inciso II, alínea “d', da Lei n. 
8.666/1993, inclusive com demonstração em planilhas de custos;  

23.2. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira serão adotados os critérios 
de revisão ou reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições 
originalmente pactuadas;  
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23.3. Conforme o art. 3º da Lei n. 10.192/2001, poderá ser concedido o reajuste do preço, a 
requerimento da CONTRATADA e depois de transcorrido 12 (doze) meses da data limite para 
apresentação da proposta atualizada no certame licitatório, de acordo com o índice de 
correção monetária geral ou setorial aplicável, neste caso o IPCA/IBGE, ou outro índice que 
vier a substituí-lo; 

23.4. Compete a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da cada 
reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminação dos 
serviços e memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste 
pleiteado.  

23.5. Para os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste dos preços de 
contratos baseados em Atas de Registro de Preços vigentes caberá Órgão Gestor da Ata de 
Registro de Preços a análise contábil e jurídica e à autoridade competente do órgão ou 
entidade contratante a decisão sobre o pedido. 

23.6. Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento ao 
contrato, e o reajuste mediante apostilamento. 

24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme § 
2º, art. 7º, do Decreto nº 7.892/2013. 

25. PLANILHA DESCRITIVA DOS PRODUTOS E VALORES DE ESTIMADOS: 

ITEM PARTICIPAÇÃO 
DISCRIMINAÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QTD UND 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Abacaxi pérola – verde, de 
1ª qualidade, crista fechada, 
escamas grandes, tamanho 
grande, doce e suculento, 
de cerca de 1,5 kg. 

1500 KG R$ 5,12 R$ 7.680,00 

2 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Abóbora in natura; de 
ótima qualidade; sã; 
compacta, firme e com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; polpa intacta e 
limpa; colhidas ao atingir o 
grau normal de evolução e 
apresentadas ao consumo 
em perfeito estado de 
desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 

500 KG R$ 4,23 R$ 2.115,00 
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3 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Acelga in natura; de ótima 
qualidade; sã; com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; folhas não devem 
estar queimadas ou com 
rachaduras; colhidas ao 
atingir o grau normal de 
evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado 
de desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

300 KG R$ 6,90 R$ 2.070,00 

4 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Achocolatado em pó 
solúvel, com aparência de 
pó fino, homogêneo, na cor 
marrom, de fácil 
escoamento, não devendo 
estar melado ou empedrado; 
odor e sabor próprios, com 
ausência de corantes, do 
conservador ácido sórbico, 
de sujidades, parasitas, 
larvas e detritos animais ou 
vegetais; embalagem: 
pacote impermeável lacrado, 
contendo 500g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 

4000 Unid. R$ 10,19 R$ 40.760,00 
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rotulado conforme legislação 
vigente; observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

5 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Açúcar refinado, com 
aparência de pó fino, 
homogêneo, na cor branca, 
de fácil escoamento, não 
devendo estar melado ou 
empedrado; odor próprio e 
sabor doce; livre de 
fermentação; isento de 
matéria terrosa, de 
sujidades, parasitas, larvas 
e detritos animais ou 
vegetais. Embalagem: saco 
de polietileno atóxico, 
contendo 01Kg, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no Ministério da 
Saúde, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas  técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

8000 Kg R$ 5,32 R$ 42.560,00 

6 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Adoçante dietético líquido 
aspartame. Embalagem: 
frasco, contendo 100ml, 
com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 

100 Und R$ 6,12 R$ 612,00 
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(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

7 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Água mineral sem gás 
acondicionada em copo 
descartável de 200ml 
pacotes com 24 unidades. 

1000 
pacot

es 
R$ 22,85 R$ 22.850,00 

8 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Água mineral sem gás 
acondicionada em garrafa 
de 12x500 ml descartável 

1000 
pacot

es 
R$ 22,90 R$ 22.900,00 

9 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Alface hidropônica in 
natura; de ótima qualidade; 
sã; com coloração uniforme; 
cor, odor e sabor típicos da 
espécie; folhas não devem 
estar queimadas ou com 
rachaduras; - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência.colhidas ao 
atingir o grau normal de 
evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado 
de desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimento. Embalagem em 
saco plástico individual, 
separada a raiz do caule, 
conservando a água. 

350 
Maço

s 
R$ 4,78 R$ 1.673,00 

10 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Alho in natura nº 05, sem 
réstia, bulbo inteiriço, de 
ótima qualidade, são, 
compacto, firme e com 
coloração uniforme; casca 
protetora íntegra; cor, odor e 
sabor típicos da espécie 
Embalagem plástica 
contendo 1Kg; devidamente 
rotulada conforme legislação 

200 KG R$ 27,80 R$ 5.560,00 
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vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

11 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Alimento para 
suplementação de 
nutrição oral, em pó, 
instantâneo, enriquecido 
com vitaminas e minerais 
em diversos sabores. Teor 
nutricional mínimo para 
porção de 30g/40g: proteína 
- 8%, gorduras totais – 1%, 
sem gorduras trans e 
enriquecido com cálcio, 
ferro, vitaminas e sais 
minerais. Aparência de pó 
fino, homogêneo, na cor 
própria, de fácil escoamento, 
não devendo estar melado 
ou empedrado; odor e 
sabor: agradável, não 
rançoso, semelhante ao leite 
fluído; ausência de 
conservadores, sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais. 
Embalagem: lata, 
contendo 400g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 1 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

100 Kg R$ 46,77 R$ 4.677,00 
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12 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Ameixa em calda, fabricada 
a partir de frutas sãs, limpas, 
isentas de matérias terrosas, 
de sujidades, parasitas, 
larvas, detritos animais ou 
vegetais e em perfeito 
estado de conservação. O 
produto não deve ser 
colorido nem aromatizado 
artificialmente e deve estar 
isento de fermentação, 
mofo, odores estranhos e de 
substâncias nocivas à 
saúde. Embalagem: lata, 
contendo 250g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente; observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

200 Unid. R$ 8,91 R$ 1.782,00 

13 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Amido de milho contendo 
proteínas, vitaminas, sais 
minerais e fibras; não 
contendo colesterol; sem 
açúcar; fabricada a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, de sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais; não 
podendo apresentar-se 
úmido, fermentado ou 
rançoso; odor e sabor 
próprios. Embalagem 
contendo 200g; com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 

2000 Unid. R$ 4,87 R$ 9.740,00 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000 

CNPJ 05.282.801/0001-00       I.E.12.222.889-8 

 

FLS.:_______ 

ASS.:______ 

vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

14 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Anilina liquida comestivel ( 
corante artificial para fins 
alimenticios),10 ml, cores 
sortidas 

100 UND R$ 8,85 R$ 885,00 

15 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Apresuntado, de primeira 
qualidade. A embalagem 
original deve ser a vácuo em 
saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, 
resistente, que garanta a  
integridade do produto até o 
momento do consumo, 
acondicionados em caixas 
lacradas A embalagem deve 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, 
número do registro no 
Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. 
Deverá atender as 
especificações técnicas da 
portaria nº 369 de 
04/09/1997 do Ministério da 
agricultura e do 
Abastecimento e do 
Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de 
produtos de origem animal. 
Validade mínima de 120 
dias a partir da data de 
entrega. Conservação em 
ambiente refrigerado. 

300 KG R$ 29,57 R$ 8.871,00 
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16 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Arroz agulhinha branco, 
classe longo fino, tipo I; 
beneficiado, polido e da 
safra corrente; em bom 
estado de conservação; 
grãos inteiros mínimo de 
90%; isento de fermentação, 
mofo, odores estranhos e de 
substâncias nocivas à 
saúde; ausência de 
sujidades, insetos, parasitas 
e larvas. Embalagem: saco 
plástico atóxico, contendo 
01Kg, com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. (quilograma) 

8000 Kg R$ 5,94 R$ 47.520,00 

17 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

ARROZ INTEGRAL – 
características técnicas: 
classe: longo, fino, tipo I 
integral. O produto não deve 
apresentar mofo, 
substâncias nocivas, 
preparação final dietética 
inadequada (empapamento). 
Embalagem: deve estar 
intacta, ACONDICIONADA 
EM PACOTES DE 1 KG, em 
polietileno, transparente, 
atóxico. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a 
partir da data de entrega. 

500 PCT R$ 7,16 R$ 3.580,00 

18 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Azeite de oliva extra-
virgem, 1ª prensagem. 
Embalagem: lata, 
contendo 500ml, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 

100 Unid. R$ 25,46 R$ 2.546,00 
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(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

19 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Azeitona verde com caroço 
em conserva, embalagem 
de 200 grama Legume Em 
Conserva, Tipo: Azeitona 
Verde, Tamanho: Grande, 
Apresentação: Com Caroço 
embalagem de 200 gramas. 

200 
emba
lage
m 

R$ 5,52 R$ 1.104,00 

20 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Bala mastigável sabores 
sortidos, Pacote Com 600 
Gr. 

200 PCT R$ 10,59 R$ 2.118,00 

21 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Banana prata in natura; de 
ótima qualidade; sã; 
compacta, firme e com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; polpa intacta e 
limpa; colhidas ao atingir o 
grau normal de evolução e 
apresentadas ao consumo 
em perfeito estado de 
desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

3000 KG R$ 5,48 R$ 16.440,00 

22 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Batata inglesa in natura; 
de ótima qualidade; sã; 
compacta, firme e com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; casca íntegra, sem 
machucados, manchas 
escuras ou amolecida; 
colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e 
apresentadas ao consumo 

2000 KG R$ 6,85 R$ 13.700,00 
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no tamanho grande, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos. -observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

23 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

BATATA PALHA, pacote de 
150g 

500 PCT R$ 8,10 R$ 4.050,00 

24 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Beterraba in natura; de 
ótima qualidade; sã; 
compacta, firme e com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; casca íntegra, sem 
machucados, manchas 
escuras ou amolecida; 
colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e 
apresentadas ao consumo 
no tamanho grande, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

500 KG R$ 6,51 R$ 3.255,00 

25 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Biscoito, Apresentação: 
Redondo, Sabor: Não 
Aplicável, Classificação: 
Doce, Características 
Adicionais: Sem Recheio, 
Tipo: Maria (caixa com 
20unidades). 

400 caixa R$ 113,36 R$ 45.344,00 
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26 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

BISCOITO ROSQUINHA 
SABORES VARIADOS PCT 
DE 400G, EMBALAGEM 
TRANSPARENTE DE 
PLÁSTICO RESISTENTE, 
LIVRE DE FUROS E 
SUJIDADES,E QUE 
CONTENHA NO MINIMO A 
CADA 30G DO PRODUTO 
O VALOR ENERGETICO 
DE 100KCAL, 20G DE 
CARBOIDRATOS, 1,5G DE 
PROTEINAS, 70MG DE 
SODIO DENTRO DO 
PRAZO DE VALIDADE. 

2000 Unid R$ 6,06 R$ 12.120,00 

27 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Biscoito Salgado tipo 
Cream Cracker. 
Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, sal refinado, 
extrato de malte, 
estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos. O 
biscoito deverá ser fabricado 
a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, de 
sujidades, parasitas, larvas, 
detritos animais ou vegetais 
e em perfeito estado de 
conservação. Serão 
rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos 
anormais, não podendo 
apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço. Embalagem: 
pacote impermeável 
lacrado, contendo 400g, 
com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 06 
(seis) meses, peso líquido e 
número de registro no órgão 

8000 Unid. R$ 6,12 R$ 48.960,00 
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competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

28 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Bolo doce sabor variado, 
com cobertura e recheio. 

500 KG R$ 31,21 R$ 15.605,00 

29 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Bolo doce ou salgado 
(inteiro), sabores variados - 
tamanho da forma grande 

400 UND R$ 26,63 R$ 10.652,00 

30 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

BOMBOM sortidos, 
armazenados em CAIXA de 
no mínimo 300g, de primeira 
qualidade. 

600 
CAIX

A 
R$ 12,85 R$ 7.710,00 

31 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Bombons de chocolate, 
Bombom, embalagem de 
1kg  sabores tipos variados, 
marca do fabricante e os 
tipos de bombom e 
informações adicionais 
impressos na embalagem, 
bombons embalados 
separadamente, embalagem 
plástica  fechada e lacrada. 

200 PCT R$ 50,75 R$ 10.150,00 
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32 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

Café torrado e moído, em 
pó homogêneo, de 1ª 
qualidade, com selo de 
pureza da Associação 
Brasileira da Industria do 
Café – ABIC. Embalagem: 
pacote contendo 250g, 
empacotado a alto vácuo, 
com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 06 (seis) 
meses, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

8000 Unid. R$ 8,02 R$ 64.160,00 

33 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

CARNE BOVINA TIPO 
COSTELA – fresca, limpa, 
aspecto e cor próprios da 
espécie, não amolecida nem 
pegajosa, sem manchas 
esverdeadas ou 
pardacentas, odor próprio, 
tipo de corte característico 
da peça. Embalada em saco 
plástico transparente e 
atóxico, limpo não violado, 
resistente, que garanta a 
integridade do produto até o 
momento do consumo. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 20 
(vinte) dias a partir da data 
de entrega. Pacote de 1 kg. 
(quilograma) 

700 KG R$ 22,23 R$ 15.561,00 

34 

EXCLUSIVO 
PARA ME/EPP 

LOCAL 

CARNE BOVINA COM 
OSSO (CHAMBARI) – 
fresca, limpa, aspecto e cor 
próprios da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, 
sem manchas esverdeadas 
ou pardacentas, odor 
próprio, tipo de corte 
característico da peça. 

770 KG R$ 24,25 R$ 18.672,50 
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Embalada em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo 
não violado, resistente, que 
garanta a integridade do 
produto até o momento do 
consumo. O produto deverá 
apresentar validade mínima 
de 20 (vinte) dias a partir da 
data de entrega. Pacote de 
1 kg. 

35 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

CARNE BOVINA DE SOL 
DE 1ª 

800 KG R$ 45,42 R$ 36.336,00 

36 
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

Carne bovina moída de 1ª 
congelada; sem gordura; 
aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa; 
cor vermelho vivo e sem 
manchas esverdeadas; 
cheiro e sabor próprio. 
Embalagem plástica, com a 
especificação do produto, 
validade, peso, registro no 
órgão competente e selo do 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), expedido pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
ou selo do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), 
expedido pela Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural - SEAGRO; abatida 
sob inspeção veterinária; 
manipulada em condições 
higiênicas adequadas e sem 
adição de substâncias 
químicas; isenta de 
sujidades, parasitas e 
larvas, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

2250 Kg R$ 36,44 R$ 81.990,00 

37 

COTA DE ATÉ 
25% PARA 

ME/EPP 
LOCAL  

Carne bovina moída de 1ª 
congelada; sem gordura; 
aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa; 
cor vermelho vivo e sem 

750 kg R$ 36,44 R$ 27.330,00 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000 

CNPJ 05.282.801/0001-00       I.E.12.222.889-8 

 

FLS.:_______ 

ASS.:______ 

manchas esverdeadas; 
cheiro e sabor próprio. 
Embalagem plástica, com a 
especificação do produto, 
validade, peso, registro no 
órgão competente e selo do 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), expedido pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
ou selo do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), 
expedido pela Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural - SEAGRO; abatida 
sob inspeção veterinária; 
manipulada em condições 
higiênicas adequadas e sem 
adição de substâncias 
químicas; isenta de 
sujidades, parasitas e 
larvas, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

38 
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

Carne bovina resfriada ou 
congelada tipo acém; 
isenta de ossos; aspecto 
próprio, não amolecida e 
nem pegajosa; cor vermelho 
vivo e sem manchas 
esverdeadas; cheiro e sabor 
próprio. Embalagem 
plástica, com a 
especificação do produto, 
validade, peso, registro no 
órgão competente e selo do 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), expedido pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
ou selo do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), 
expedido pela Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural - SEAGRO; abatida 
sob inspeção veterinária; 
manipulada em condições 

2.250 Kg R$ 34,83 R$ 78.367,50 
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higiênicas adequadas e sem 
adição de substâncias 
químicas; isenta de 
sujidades, parasitas, larvas, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos. 

39 

COTA DE ATÉ 
25% PARA 

ME/EPP 
LOCAL 

Carne bovina resfriada ou 
congelada tipo acém; 
isenta de ossos; aspecto 
próprio, não amolecida e 
nem pegajosa; cor vermelho 
vivo e sem manchas 
esverdeadas; cheiro e sabor 
próprio. Embalagem 
plástica, com a 
especificação do produto, 
validade, peso, registro no 
órgão competente e selo do 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), expedido pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
ou selo do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), 
expedido pela Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural - SEAGRO; abatida 
sob inspeção veterinária; 
manipulada em condições 
higiênicas adequadas e sem 
adição de substâncias 
químicas; isenta de 
sujidades, parasitas, larvas, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos. 

750 kg R$ 34,83 R$ 26.122,50 

40 
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

Carne bovina resfriada ou 
congelada tipo lagarto; 
isenta de ossos; aspecto 
próprio, não amolecida e 
nem pegajosa; cor vermelho 
vivo e sem manchas 
esverdeadas; cheiro e sabor 
próprio. Embalagem 
plástica, com peso mínimo 
de 2Kg, contendo a 

2250 Kg R$ 37,53 R$ 84.442,50 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000 

CNPJ 05.282.801/0001-00       I.E.12.222.889-8 

 

FLS.:_______ 

ASS.:______ 

especificação do produto, 
validade, peso, registro no 
órgão competente e selo do 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), expedido pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
ou selo do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), 
expedido pela Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural - SEAGRO; abatida 
sob inspeção veterinária; 
manipulada em condições 
higiênicas adequadas e sem 
adição de substâncias 
químicas; isenta de 
sujidades, parasitas, larvas, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos.  (quilograma) 

41 

COTA DE ATÉ 
25% PARA 

ME/EPP 
LOCAL 

Carne bovina resfriada ou 
congelada tipo lagarto; 
isenta de ossos; aspecto 
próprio, não amolecida e 
nem pegajosa; cor vermelho 
vivo e sem manchas 
esverdeadas; cheiro e sabor 
próprio. Embalagem 
plástica, com peso mínimo 
de 2Kg, contendo a 
especificação do produto, 
validade, peso, registro no 
órgão competente e selo do 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), expedido pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
ou selo do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), 
expedido pela Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural - SEAGRO; abatida 
sob inspeção veterinária; 
manipulada em condições 
higiênicas adequadas e sem 
adição de substâncias 

750 kg R$ 37,53 R$ 28.147,50 
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químicas; isenta de 
sujidades, parasitas, larvas, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos.  (quilograma). 

42 
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

Carne bovina resfriada ou 
congelada tipo patinho; 
isenta de ossos; aspecto 
próprio, não amolecida e 
nem pegajosa; cor vermelho 
vivo e sem manchas 
esverdeadas; cheiro e sabor 
próprio. Embalagem 
plástica, com peso mínimo 
de 4Kg, contendo a 
especificação do produto, 
validade, peso, registro no 
órgão competente e selo do 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), expedido pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
ou selo do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), 
expedido pela Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural - SEAGRO; abatida 
sob inspeção veterinária; 
manipulada em condições 
higiênicas adequadas e sem 
adição de substâncias 
químicas; isenta de 
sujidades, parasitas, larvas, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos. 

2250 Kg R$ 38,73 R$ 87.142,50 
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43 

COTA DE ATÉ 
25% PARA 

ME/EPP 
LOCAL  

Carne bovina resfriada ou 
congelada tipo patinho; 
isenta de ossos; aspecto 
próprio, não amolecida e 
nem pegajosa; cor vermelho 
vivo e sem manchas 
esverdeadas; cheiro e sabor 
próprio. Embalagem 
plástica, com peso mínimo 
de 4Kg, contendo a 
especificação do produto, 
validade, peso, registro no 
órgão competente e selo do 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), expedido pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
ou selo do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), 
expedido pela Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural - SEAGRO; abatida 
sob inspeção veterinária; 
manipulada em condições 
higiênicas adequadas e sem 
adição de substâncias 
químicas; isenta de 
sujidades, parasitas, larvas, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos. 

750 Kg R$ 38,73 R$ 29.047,50 

44 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Cebola branca in natura; 
de ótima qualidade; sã; 
compacta, firme e com 
coloração uniforme; casca 
protetora íntegra; cor, odor e 
sabor típicos da espécie; 
colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e 
apresentadas ao consumo 
no tamanho grande, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 

602 KG R$ 5,18 R$ 3.118,36 
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Referência. 

45 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Cenoura in natura; de 
ótima qualidade; sã; 
compacta, firme e com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; colhidas ao atingir 
o grau normal de evolução e 
apresentadas ao consumo 
no tamanho grande, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos.- observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

602 KG R$ 5,91 R$ 3.557,82 

46 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Cereal a base de arroz pré-
cozido; com aparência de 
pó fino, homogêneo, na cor 
branca, de fácil escoamento, 
não devendo estar melado 
ou empedrado; contendo 
proteínas, vitaminas, sais 
minerais e fibras; não 
contendo colesterol; sem 
açúcar; fabricada a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, de sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais; odor e 
sabor próprios. Embalagem 
contendo 400g; com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 

500 Unid. R$ 10,20 R$ 5.100,00 
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competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

47 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Cereal a base de aveia em 
flocos finos; contendo 
proteínas, vitaminas, sais 
minerais e fibras; não 
contendo colesterol; sem 
açúcar; fabricada a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, de sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais; não 
podendo apresentar-se 
úmido, fermentado ou 
rançoso; odor e sabor 
próprios. Embalagem 
contendo 250g; com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

500 Unid. R$ 7,43 R$ 3.715,00 

48 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Cereal a base de flocos de 
cereais pré-cozidos (trigo, 
milho e arroz ou trigo, 
aveia e cevada) p/ 

500 Unid R$ 11,18 R$ 5.590,00 
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alimentação infantil; 
extraído dos 3 cereais em 
flocos ou flocos de cereais, 
livres do seu tegumento, 
cozidos, podendo ser 
adicionados de extrato de 
malte, mel, xaropes, sal e de 
outras substâncias 
comestíveis; secos, 
laminados e tostados; 
contendo proteínas, 
vitaminas, sais minerais e 
fibras; fabricada a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, de sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais; não 
podendo apresentar-se 
úmido, fermentado ou 
rançoso; odor e sabor 
próprios. Embalagem 
contendo 400g; com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulado conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

49 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Cereal a base de milho 
pré-cozido; com aparência 
de pó fino, homogêneo, na 
cor branca, de fácil 
escoamento, não devendo 
estar melado ou empedrado; 
contendo proteínas, 
vitaminas, sais minerais e 
fibras; não contendo 
colesterol; sem açúcar; 
fabricada a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, de sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 

500 Unid. R$ 10,75 R$ 5.375,00 
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animais ou vegetais; odor e 
sabor próprios. Embalagem 
contendo 400g; com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

50 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Chá de camomila, 100% 
natural, não colorido 
artificialmente. Embalagem: 
caixa com 15g, contendo 
15 saquinhos individuais; 
com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulado conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

600 Caixa R$ 6,20 R$ 3.720,00 

51 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Chá de erva cidreira, 100% 
natural, não colorido 
artificialmente. Embalagem: 
caixa com 15g, contendo 
15 saquinhos individuais; 
com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulado conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 

600 Caixa R$ 5,15 R$ 3.090,00 
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alimentos. 

52 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Chá de erva doce, 100% 
natural, não colorido 
artificialmente. Embalagem: 
caixa com 15g, contendo 
15 saquinhos individuais; 
com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

600 Caixa R$ 6,65 R$ 3.990,00 

53 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

CHANTILLY - CAIXA DE 1 
LITRO. DE BOA 
QUALIDADE. EMBALAGEM 
CONTENDO 
IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MARCA DO 
FABRICANTE, PRAZO DE 
VALIDADE. 

50 Unid R$ 19,31 R$ 965,50 

54 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Cheiro-verde in natura; de 
ótima qualidade; são; com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; folhas não devem 
estar queimadas ou com 
rachaduras; colhidos ao 
atingir o grau normal de 
evolução e apresentados ao 
consumo em perfeito estado 
de desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 

1000 
Maço

s 
R$ 3,96 R$ 3.960,00 
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normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

55 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Chocolate granulado, 
embalagem 130g 

500 UND R$ 4,50 R$ 2.250,00 

56 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Chuchu in natura; de ótima 
qualidade; são; compacto, 
firme e com coloração 
uniforme; cor, odor e sabor 
típicos da espécie; casca 
íntegra, sem machucados, 
manchas escuras ou 
amolecida; colhidos ao 
atingir o grau normal de 
evolução e apresentadas ao 
consumo no tamanho 
grande, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

560 Kg R$ 5,58 R$ 3.124,80 

57 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Colorífico em pó a base de 
urucum; aparência de pó 
fino, homogêneo, na cor 
laranja intenso, com amido 
máximo 78% p/p, de fácil 
escoamento, não devendo 
estar melado ou empedrado; 
odor e sabor próprios; 
fabricado a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, de sujidades, 
parasitas, larvas, detritos 
animais ou vegetais; isento 
de cheiro acre ou rançoso. 
Embalagem plástica com 
peso líquido de 100g, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes à 
legislação sanitária de 

2000 Unid. R$ 1,65 R$ 3.300,00 
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alimentos. 

58 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

CONDIMENTO - CALDO 
DE CARNE EM TABLETE. 
VALIDADE MÍNIMA 10 
MESES.   CAIXA  COM 6 
TABLETES 

200 
CAIX

A 
R$ 11,07 R$ 2.214,00 

59 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

CONDIMENTO - CALDO 
DE GALINHA EM 
TABLETE. VALIDADE 
MÍNIMA 10 MESES.   CAIXA  
COM 6 TABLETES 

200 
CAIX

A 
R$ 12,73 R$ 2.546,00 

60 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Couve-folha in natura; de 
ótima qualidade; sã; com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; folhas não devem 
estar queimadas ou com 
rachaduras; colhidas ao 
atingir o grau normal de 
evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado 
de desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

400 
Maço

s 
R$ 5,65 R$ 2.260,00 

61 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Creme de leite, UHT 
homogeneizado, gordura 
láctea – mínimo 35%. 
Embalagem: caixa contendo 
200g; com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 06 (seis) 
meses, peso líquido e 
número de registro no órgão 

1500 Unid. R$ 3,91 R$ 5.865,00 
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competente, devidamente 
rotulado conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

62 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Curcuma /Açafrão Em Pó -
pacote de 50g. 

400 Unid R$ 6,33 R$ 2.532,00 

63 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Doce de banana, pacote 
com 50 unidade de 10g 
cada. 

150 PCT R$ 19,79 R$ 2.968,50 

64 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Doce de goiaba, pacote 
com 50 unidade de 10g 
cada. 

150 PCT R$ 23,82 R$ 3.573,00 

65 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Doce em tablete tipo 
mariola. Embalagem: 
tabletes de 10g protegidos 
por plástico, reembalados 
em potes de 1Kg, 
transportados em caixa de 
papelão; com a identificação 
do produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 06 (seis) 
meses, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulado conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

50 Unid. R$ 20,34 R$ 1.017,00 

66 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Ervilha em conserva, 
fabricada a partir de 
vegetais sãos, limpos, 
isentos de matérias terrosas, 
de sujidades, parasitas, 
larvas, detritos animais ou 
vegetais e em perfeito 
estado de conservação. O 
produto não deve ser 
colorido nem aromatizado 
artificialmente e deve estar 
isento de fermentação, 
mofo, odores estranhos e de 
substâncias nocivas à 

600 Unid R$ 5,75 R$ 3.450,00 
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saúde. Embalagem: lata, 
contendo 200g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

67 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Extrato de Tomate simples 
concentrado, com no mínimo 
1% de carboidrato e com no 
máximo 5% de sódio por 
porção; fabricado com frutos 
maduros, escolhidos, sãos, 
sem pele e sementes; livre 
de fermentação; com 
aparência de massa mole e 
cor vermelho vivo; cor e odor 
próprios; ausência de 
corantes artificiais e dos 
conservadores dióxido de 
enxofre e ácido sórbico. 
Embalagem: vidro, 
contendo 190g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 06 
(seis) meses, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente; observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

4000 Unid. R$ 3,71 R$ 14.840,00 

68 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Farinha de arroz flocada 
(flocão), acondicionado em 
pacote de 500g 

5000 
emba
lage
m 

R$ 4,46 R$ 22.300,00 
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69 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Farinha de mandioca cor 
branca, grupo seca, 
subgrupo fina, tipo I, da 
safra corrente; em bom 
estado de conservação; 
isenta de fermentação, 
mofo, odores estranhos e de 
substâncias nocivas à 
saúde; isenta do radical 
cianeto; ausência de 
sujidades, insetos, parasitas 
e larvas. Embalagem: saco 
plástico atóxico de 01 (um) 
Kg, com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

1000 Kg R$ 7,43 R$ 7.430,00 

70 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Farinha de milho flocada, 
em bom estado de 
conservação; isenta de 
fermentação, mofo, odores 
estranhos e de substâncias 
nocivas à saúde; isenta do 
radical cianeto; ausência de 
sujidades, insetos, parasitas 
e larvas. Embalagem: 
pacote de 500g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

5000 Unid. R$ 3,54 R$ 17.700,00 
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71 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Farinha de trigo especial,  
com fermento, produto 
100% natural, pacote 1 kg 

500 PCT R$ 5,44 R$ 2.720,00 

72 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Farinha de trigo especial,  
sem fermento, produto 
100% natural, pacote 1 kg 

250 PCT R$ 5,01 R$ 1.252,50 

73 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Farinha Láctea, sabor 
natural; ingredientes: farinha 
de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, 
leite em pó integral, 
vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes; contem 
glúten; valor nutricional 
mínimo em 30g: 
carboidratos – 7%, proteína 
– 20% e lipídio – 3%; isenta 
de matéria terrosa, 
sujidades, parasitas e 
larvas, não podendo 
apresentar-se úmida, 
fermentada ou rançosa. 
Embalagem: lata, 
contendo 400 g; com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

300 Unid. R$ 14,07 R$ 4.221,00 
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74 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Farinha natural de 
mandioca cor amarela, 
grupo d’água, subgrupo 
grossa, tipo I, da safra 
corrente; em bom estado de 
conservação; isenta de 
fermentação, mofo, odores 
estranhos e de substâncias 
nocivas à saúde; isenta do 
radical cianeto; ausência de 
sujidades, insetos, parasitas 
e larvas. Embalagem: saco 
plástico atóxico de 01 (um) 
Kg, com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

1000 Kg R$ 6,88 R$ 6.880,00 

75 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Fécula de mandioca, em 
bom estado de conservação; 
isenta de fermentação, 
mofo, odores estranhos e de 
substâncias nocivas à 
saúde; isenta do radical 
cianeto; ausência de 
sujidades, insetos, parasitas 
e larvas. Embalagem: 
pacote de 500g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

800 
emba
lage
m 

R$ 6,01 R$ 4.808,00 
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76 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Feijão Carioquinha Tipo I, 
da safra corrente; em bom 
estado de conservação; 
grãos inteiros mínimo de 
95%; na cor característica à 
variedade correspondente, 
de tamanho e formato 
naturais, maduros, limpos e 
secos; isento de 
fermentação, mofo, odores 
estranhos e de substâncias 
nocivas à saúde; ausência 
de sujidades, insetos, 
parasitas e larvas. 
Embalagem: saco plástico 
atóxico de 01Kg, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 06 (seis) 
meses, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

5000 Kg R$ 9,89 R$ 49.450,00 

77 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Feijão Preto Tipo I, da safra 
corrente; em bom estado de 
conservação; grãos inteiros 
mínimo de 95%; na cor 
característica à variedade 
correspondente, de tamanho 
e formato naturais, maduros, 
limpos e secos; isento de 
fermentação, mofo, odores 
estranhos e de substâncias 
nocivas à saúde; ausência 
de sujidades, insetos, 
parasitas e larvas. 
Embalagem: saco plástico 
atóxico de 01Kg, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 06 (seis) 
meses, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 

1000 Kg R$ 9,92 R$ 9.920,00 
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rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

78 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

FERMENTO BIOLÓGICO – 
características técnicas: 
fermento biológico, seco, 
instantâneo, para pão. 
Isento de mofo e 
substâncias nocivas. 
Embalagem:  
ENVELOPES/SACHES/PA
COTE         contendo 10g, 
hermeticamente fechada 
(vácuo), Prazo de validade 
mínimo 06 meses a contar a 
partir da data de entrega. 

100 
emba
lage
m 

R$ 2,38 R$ 238,00 

79 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

FERMENTO QUÍMICO, em 
pó, acondicionado em pote 
plástico de 100g 

100 
POT

E 
R$ 4,08 R$ 408,00 
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80 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Fígado bovino resfriado ou 
congelado; aspecto próprio, 
não amolecida e nem 
pegajosa; cor próprio e sem 
manchas esverdeadas; 
cheiro e sabor próprio. 
Embalagem plástica, com 
peso mínimo de 4Kg, 
contendo a especificação do 
produto, validade, peso, 
registro no órgão 
competente e selo do 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), expedido pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
ou selo do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), 
expedido pela Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural - SEAGRO; abatida 
sob inspeção veterinária; 
manipulada em condições 
higiênicas adequadas e sem 
adição de substâncias 
químicas; isenta de 
sujidades, parasitas, larvas, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos. 

500 Kg R$ 28,58 R$ 14.290,00 

81 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Formula Infantil a base de 
Proteína de Soja, obtido por 
desidratação da proteína 
isolada (grão) de soja, 
isento de lactose e glúten e 
rico em vitaminas A, B12, D, 
fósforo e zinco. Ingredientes 
obrigatórios: extrato de soja 
(integral e ou 
desengordurado) e ou 
proteína concentrada de 
soja e ou proteína isolada de 
soja e ou proteína 
texturizada de soja e ou 
outras fontes protéicas de 
soja, excluindo o farelo 
tostado de soja. Aparência 
de pó fino, homogêneo, na 

100 Unid. R$ 78,81 R$ 7.881,00 
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cor própria, de fácil 
escoamento, não devendo 
estar melado ou empedrado; 
odor e sabor próprios; 
ausência de conservadores, 
sujidades, parasitas, larvas 
e detritos animais ou 
vegetais. Embalagem 
contendo 300g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 1 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente. O leite em pó isento 
de lactose deverá estar de 
acordo com as 
especificações gerais do 
Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade de 
Leite a base de soja, fixado 
pela Resolução - RDC nº 91, 
de 18 de outubro de 2000 e 
demais normas técnicas 
pertinentes á legislação 
sanitária de alimentos. O 
produto, ao ser 
reconstituído, conforme 
indicação na rotulagem 
deverá satisfazer aos 
padrões de leite integral. 
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82 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Fórmula infantil indicada 
para alimentação de 
lactentes nos 06 (seis) 
primeiros meses de vida, 
sem sacarose, quando for 
necessário recorrer à 
alimentação com 
mamadeira. Com proteínas 
modificadas em sua relação 
caseína/proteínas solúveis 
pela adição de soro de leite, 
acrescida de óleos vegetais; 
aparência de pó fino, 
homogêneo, na cor própria, 
de fácil escoamento, não 
devendo estar melado ou 
empedrado; odor e sabor 
próprios; ausência de 
conservantes, de sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais. 
Embalagem: lata, 
contendo 400g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente. Deverá observar o 
Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade de 
Leite em pó, fixado pela Lei 
Federal nº 11.265/06 e 
demais normas técnicas 
pertinentes á legislação 
sanitária de alimentos. 

100 Unid. R$ 80,10 R$ 8.010,00 

83 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Fórmula infantil para 
lactentes com proteínas 
lácteas, contendo em sua 
composição: soro de leite 
desmineralizado, lactose, 
leite desnatado, fibras 
alimentares, óleo de palma, 
coco de canola, concentrado 
proteico de soro de leite, 
óleo de milho, carbonato de 
cálcio, citrato de potássio, 

100 Unid. R$ 101,41 R$ 10.141,00 
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bitartarato de colina, cloreto 
de potássio, vitamina C, 
citrato de sódio, taurina, 
óxido de pantotenato de 
cálcio B caroteno, vitamina 
B6, B1, iodeto de potássio, 
ácido fólico, sulfato de 
manganês, selênio de sódio, 
biotina, vitamina K. 
Embalagem: lata, 
contendo 400g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente. Deverá observar o 
Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade de 
Leite em pó, fixado pela Lei 
Federal nº 11.265/06 e 
demais normas técnicas 
pertinentes á legislação 
sanitária de alimentos. 

84 
AMPLA 

CONCORRÊN
CIA 

Frango inteiro congelado 
com osso; sem pés, cabeça 
e pescoço; carne firme; 
embalagem primária em 
saco plástico individual, 
com a especificação do 
produto, validade, peso, 
registro no órgão 
competente e selo do 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), expedido pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
ou selo do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), 
expedido pela Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural - SEAGRO, e 
reembalada em caixa de 
papelão contendo 18 Kg; 
abatida sob inspeção 
veterinária; manipulada em 

7.500 Kg R$ 19,63 
R$ 

147.225,00 
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condições higiênicas 
adequadas e sem adição de 
substâncias químicas; isenta 
de sujidades, parasitas, 
larvas, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

85 

COTA DE ATÉ 
25% PARA 

ME/EPP 
LOCAL E 

REGIONAL 

Frango inteiro congelado 
com osso; sem pés, cabeça 
e pescoço; carne firme; 
embalagem primária em 
saco plástico individual, 
com a especificação do 
produto, validade, peso, 
registro no órgão 
competente e selo do 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), expedido pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
ou selo do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), 
expedido pela Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural - SEAGRO, e 
reembalada em caixa de 
papelão contendo 18 Kg; 
abatida sob inspeção 
veterinária; manipulada em 
condições higiênicas 
adequadas e sem adição de 
substâncias químicas; isenta 
de sujidades, parasitas, 
larvas, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos 

2.500 kg R$ 19,63 R$ 49.075,00 

86 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Gengibre in natura, raiz; de 
ótima qualidade; sã. 

300 kg R$ 16,42 R$ 4.926,00 

87 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

GOMA DE MASCAR 
(CHICLETE), Açúcar, 
xarope de glicose, goma 
base, óleo vegetal, 
umectante: glicerina, 
aromatizantes, acidulante: 
ácido cítrico, corante 

50 
CAIX

A 
R$ 12,40 R$ 620,00 
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artificiais; e indigotina, 
regulador de acidez: citrato 
de sódio. CAIXA COM 100 
UNIDADES. 

88 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Laranja pêra in natura; de 
ótima qualidade; sã; 
compacta, firme e com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; não serão aceitas 
aquelas com elevada 
acidez; colhidas ao atingir o 
grau normal de evolução e 
apresentadas ao consumo 
em perfeito estado de 
desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

2000 Kg R$ 5,27 R$ 10.540,00 

89 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Leite Condensado, Leite 
Integral, Açúcar E Lactose. 
Alérgicos: Contém Leite E 
Derivados. Contém Lactose. 
Não Contém Glúten. 
Embalagem Com 395G 
(unidades) 

600 UND R$ 6,58 R$ 3.948,00 

90 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Leite de coco, garrafa com  
500 ml, com identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação e prazo de 
validade. 

250 UND R$ 7,08 R$ 1.770,00 
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91 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Leite em pó desnatado 
obtido por desidratação  do 
leite de vaca integral e apto 
para alimentação humana 
mediante processos 
tecnologicamente adequado. 
Teor nutricional mínimo para 
porção de 20g de 6,7% de 
proteína e máximo de 87 mg 
de sódio, sem gordura trans, 
enriquecido com cálcio e 
vitaminas A e D. Aparência 
de pó fino, homogêneo , na 
cor própria, de fácil 
escoamento, não devendo 
estar melado ou empedrado; 
odor e sabor: agradável, não 
rançoso, semelhante ao leite 
fluído; ausência de 
conservadores, sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais. 
Embalagem: pacote, 
contendo 200g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso liquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulado conforme legislação 
vigente. Deverão ser 
observadas as 
especificações gerais do 
Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade de 
Leite em pó, fixado pela 
Portaria n° 369, de 04/09/97, 
MÀ e demais normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos. 

400 
emba
lage
m 

R$ 8,13 R$ 3.252,00 
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92 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Leite em pó integral, obtido 
por desidratação do leite de 
vaca integral e apto para a 
alimentação humana 
mediante processo 
tecnologicamente adequado. 
Teor nutricional mínimo para 
porção de 26g: proteína - 
13%, gorduras totais – 13%, 
sem gorduras trans, 
enriquecido com cálcio e 
vitaminas A e D. Aparência 
de pó fino, homogêneo, na 
cor própria, de fácil 
escoamento, não devendo 
estar melado ou empedrado; 
odor e sabor: agradável, não 
rançoso, semelhante ao leite 
fluído; ausência de 
conservadores, sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais. 
Embalagem: pacote, 
contendo 200g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 1 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente. Deverão ser 
observadas as 
especificações gerais do 
Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade de 
Leite em pó, fixado pela 
Portaria n° 369, de 04/09/97, 
MÀ e demais normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos. 

6000 
emba
lage
m 

R$ 7,09 R$ 42.540,00 
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93 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Limão Taiti in natura; de 
ótima qualidade; são; 
compacto, firme e com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; não serão aceitos 
secos, com pouco sumo; 
colhidos ao atingir o grau 
normal de evolução e 
apresentadas ao consumo 
em perfeito estado de 
desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

200 Kg R$ 5,15 R$ 1.030,00 

94 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

LINGUIÇA TIPO TOSCANA 
CONGELADA 

500 KG R$ 25,96 R$ 12.980,00 

95 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Maçã in natura; de ótima 
qualidade; sã; compacta, 
firme e com coloração 
uniforme; cor, odor e sabor 
típicos da espécie; com 
pedúnculo (talo); casca 
íntegra, sem machucados, 
manchas escuras ou 
amolecida; polpa intacta e 
limpa; colhidos ao atingir o 
grau normal de evolução e 
apresentadas ao consumo 
no tamanho médio, normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos.                                                                
- observar as restrições e 
observações estabelecidas 
nos itens 3.1 a 3.4 deste 
Termo de Referência. 

1000 Kg R$ 9,22 R$ 9.220,00 
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96 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Macarrão Tipo Espaguete, 
obtido pelo amassamento de 
farinha de trigo especial ou 
da sêmola de trigo com 
água, sendo permitido o 
enriquecimento do produto 
com ovos, vitaminas e 
minerais; fabricado a partir 
de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, de sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais; odor e 
sabor próprios. Embalagem: 
pacote de plástico, contendo 
500g; com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

4000 Unid. R$ 4,98 R$ 19.920,00 

97 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Macarrão Tipo Parafuso, 
obtido pelo amassamento de 
farinha de trigo especial ou 
da sêmola de trigo com 
água, sendo permitido o 
enriquecimento do produto 
com ovos, vitaminas e 
minerais; fabricado a partir 
de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, de sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais; odor e 
sabor próprios. Embalagem: 
pacote de plástico, contendo 
500g; com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 

2000 Unid. R$ 5,73 R$ 11.460,00 
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competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

98 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Macaxeira in natura; de 
ótima qualidade; sã; 
compacta, firme e com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; casca íntegra, sem 
machucados; polpa intacta, 
limpa e sem manchas; 
colhidas ao atingir o grau 
normal de evolução e 
apresentadas ao consumo 
no tamanho grande; 
observada as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

300 Kg R$ 5,22 R$ 1.566,00 

99 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

MAIONEZE: 0% gordura 
trans, acondicionada em 
recipiente tipo papelão 
integro resistente e limpo. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, data de 
validade, quantidade do 
produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega, 
peso aproximado de 500 g. 

500 
UNID

. 
R$ 7,10 R$ 3.550,00 
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100 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Mamão Papaia in natura; 
de ótima qualidade; são; 
compacto, firme e com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; casca íntegra, sem 
machucados, manchas 
escuras ou amolecida; polpa 
intacta e limpa; colhidos ao 
atingir o grau normal de 
evolução e apresentadas ao 
consumo no tamanho 
médio, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

2000 Kg R$ 4,71 R$ 9.420,00 

101 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Margarina com sal. Teor 
nutricional máximo para 
porção de 10g: sódio – 
100mg, sem gorduras trans. 
Embalagem: pote em 
plástico, contendo 250g; 
com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 06 (seis) 
meses, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

3000 Unid. R$ 5,45 R$ 16.350,00 
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102 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Massa Para Sopa: obtido 
pelo amassamento de 
farinha de trigo especial ou 
da sêmola de trigo com 
água, sendo permitido o 
enriquecimento do produto 
com ovos, vitaminas e 
minerais; fabricado a partir 
de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, de sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais; odor e 
sabor próprios. Embalagem: 
pacote de plástico, contendo 
500g; com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

400 Unid. R$ 6,98 R$ 2.792,00 

103 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

MASSA PRONTA PARA 
BOLOS - sabores diversos, 
pacote de 450g. 

800 PCT R$ 5,93 R$ 4.744,00 

104 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Maxixe in natura; de ótima 
qualidade; são; compacto, 
firme e com coloração 
uniforme; cor, odor e sabor 
típicos da espécie; casca 
íntegra, sem machucados, 
manchas ou amolecida; 
polpa intacta e limpa; 
colhidos ao atingir o grau 
normal de evolução e 
apresentados ao consumo 
em perfeito estado de 
desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos.       - observar as 
restrições e observações 

120 Kg R$ 5,47 R$ 656,40 
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estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

105 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Maragujá in natura, de 
ótima qualidade; sã; 

800 kg R$ 9,14 R$ 7.312,00 

106 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Melancia in natura, de 
ótima qualidade; sã; 
compacta, firme e com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; casca de cor verde 
intenso; polpa intacta, limpa, 
sem manchas 
esbranquiçadas e de cor 
vermelho vivo; colhidas ao 
atingir o grau normal de 
evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado 
de desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos.- observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

3000 Kg R$ 2,46 R$ 7.380,00 

107 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Melão - amarelo, a casca 
deve ser firme, sem 
rachaduras e de cor 
vibrante, doce, suculento, de 
1ª qualidade. 

3000 KG R$ 5,03 R$ 15.090,00 

108 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

MILHO AMARELO para 
canjica em embalagem 
integra, isenta de parasitas. 
com prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. Pacotes de 
500g. 

400 PCT R$ 4,17 R$ 1.668,00 

109 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

MILHO BRANCO  para 
canjica em embalagem 
integra, isenta de parasitas. 
com prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. Pacotes de 
500g. 

400 PCT R$ 4,82 R$ 1.928,00 
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110 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Milho em conserva, 
fabricada a partir de 
vegetais sãos, limpos, 
isentos de matérias terrosas, 
de sujidades, parasitas, 
larvas, detritos animais ou 
vegetais e em perfeito 
estado de conservação. O 
produto não deve ser 
colorido nem aromatizado 
artificialmente e deve estar 
isento de fermentação, 
mofo, odores estranhos e de 
substâncias nocivas à 
saúde. Embalagem: lata, 
contendo 200g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

600 Unid R$ 3,59 R$ 2.154,00 

111 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

MILHO PARA PIPOCA, 
embalados em plástico 
atóxico, transparente e 
incolor, termosselada, isenta 
de mofo ou bolores, odores 
estranhos e substâncias 
nocivas, pacote com 500g. 

400 PCT R$ 4,73 R$ 1.892,00 
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112 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Mingau sabor Aveia com 
Coco, alimento formulado 
rico em vitaminas, sais 
minerais, ácido fólico e ferro; 
ingredientes mínimos: 
açúcar, leite em pó, amido 
de milho, gordura vegetal 
hidrogenada, lecitina de 
soja, aveia em flocos, coco 
ralado desidratado e sal; 
aparência de pó fino com 
grânulos de aveia, na cor 
própria, de fácil escoamento, 
não devendo estar melado 
ou empedrado; odor e sabor 
próprios, com ausência de 
sujidades, parasitas, larvas 
e detritos animais ou 
vegetais; embalagem: 
pacote impermeável 
lacrado, contendo 1 kg, 
empacotado à vácuo e com 
rendimento mínimo de 22 
porções de 200ml por kg, 
com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulado conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

800 Unid. R$ 14,53 R$ 11.624,00 

113 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Mistura para mingau de 
amido de milho, sabor 
tradicional, alimento 
formulado rico em vitaminas, 
sais minerais, ácido fólico e 
ferro; ingredientes mínimos: 
açúcar, leite em pó, amido 
de milho, gordura vegetal 
hidrogenada, lecitina de 
soja, sal; aparência de pó 
fino com grânulos de aveia, 
na cor própria, de fácil 
escoamento, não devendo 
estar melado ou empedrado; 

800 Unid. R$ 5,38 R$ 4.304,00 
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odor e sabor próprios, com 
ausência de sujidades, 
parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais; 
embalagem: caixa, 
contendo 200g, com a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

114 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

MOLHO DE TOMATE 
pronto, refogado, 
temperado, embalagem de 
sachê com 340g. Deverá 
apresentar validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. 

2000 UND R$ 3,36 R$ 6.720,00 

115 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Óleo de Soja Vegetal, 
refinado dentro de padrão 
rigoroso de qualidade; 
aspecto límpido e isento de 
impurezas, sem cheiro, leve 
e saudável, de acordo com 
os padrões legais, devendo 
conter no mínimo 2,8mg de 
vitamina E e máximo de 3g 
de gordura saturada na 
porção de 13 ml. 
Embalagem: garrafa tipo Pet 
plástica, contendo 900ml, 
com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 

5000 Unid. R$ 9,62 R$ 48.100,00 
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alimentos. 

116 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Orégano desidratado - 
acondicionado em pacote de 
10g; com data de fabricação 
e validade. 

150 PCT R$ 3,54 R$ 531,00 

117 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

OVO DE GALINHA - classe 
A, tipo 3 grande. Produto 
fresco de ave galinácea, tipo 
grande, íntegro, sem 
manchas ou sujidades, cor, 
odor ou sabor anormais, 
acondicionados em 
embalagem apropriada 
com 30 unidades. 
Proveniente de avicultor 
com inspeção oficial, 
devendo atender às 
exigências do Regulamento 
interno de inspeção de 
Produtos de Origem Animal- 
RISPOA/MA Resolução n° 
05 de 05/7/91 - CIPOA/MA. 

500 
CAR
TELA 

R$ 20,01 R$ 10.005,00 

118 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Pacote de pirulito, comum, 
tipo esfera, duro tradicional, 
sabores variados, com 650g 
cada pacote, aprox. 50 
pirulitos por pct. 

300 PCT R$ 13,51 R$ 4.053,00 

119 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Pão caseiro de 1° qualidade 
com 500g 

1000 UND R$ 13,28 R$ 13.280,00 

120 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Pão de forma, pacote com 
500 g 

1000 UND R$ 10,25 R$ 10.250,00 

121 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Pão de forma integral , 
pacote com 500 g 

1000 UND R$ 11,43 R$ 11.430,00 

122 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Pão de queijo: mini pão de 
queijo 

1000
0 

UNID R$ 1,25 R$ 12.500,00 

123 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

PÃO DOCE (massa fina) 
deve ser fabricado com 
matérias primas de primeira 
qualidade, isentos de 
matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de 
conservação.  o pão deve 
apresentar duas crostas, 

2000 KG R$ 15,57 R$ 31.140,00 
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cheiro: próprio e sabor: 
próprio. 

124 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

PÃO FRANCÊS, DEVE SER 
FABRICADO COM 
MATÉRIAS PRIMAS DE 
PRIMEIRA QUALIDADE, 
ISENTOS DE MATÉRIA 
TERROSA, PARASITOS E 
EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO. O PÃO 
DEVE APRESENTAR DUAS 
CROSTAS, UMA INTERIOR 
E OUTRA MAIS 
CONSISTENTE, BEM 
ADERENTE AO MIOLO. 
CHEIRO: PRÓPRIO E 
SABOR: PRÓPRIO. 
SEGUNDO O INMETRO O 
PÃO NÃO PODERA ESTAR 
COM O PESO ABAIXO DE 
50G. 

2000 kg R$ 17,06 R$ 34.120,00 

125 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Peito de Frango 
congelado; embalagem 
com peso mínimo de 1 kg; 
carne firme; embalagem 
primária em saco plástico 
individual, com a 
especificação do produto, 
validade, peso, registro no 
órgão competente e selo do 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), expedido pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
ou selo do Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE), 
expedido pela Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Rural - SEAGRO, e 
reembalada em caixa de 
papelão contendo 18 Kg; 
abatida sob inspeção 
veterinária; manipulada em 
condições higiênicas 
adequadas e sem adição de 
substâncias químicas; isenta 
de sujidades, parasitas, 
larvas, observadas as 
normas técnicas pertinentes 

3000 Kg R$ 21,45 R$ 64.350,00 
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á legislação sanitária de 
alimentos. 

126 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Pepino in natura; de ótima 
qualidade; são; compacto, 
firme e com coloração 
uniforme; cor, odor e sabor 
típicos da espécie; casca 
íntegra, sem machucados, 
manchas ou amolecida; 
polpa intacta e limpa; 
colhido ao atingir o grau 
normal de evolução e 
apresentado ao consumo no 
tamanho grande, 
observadas as normas 
técnicas pertinentes á 
legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

500 Kg R$ 5,83 R$ 2.915,00 

127 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

PICOLÉ COMUM 
DIVERSOS SABORES 

5000 UND R$ 2,04 R$ 10.200,00 
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128 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Pimenta de cheiro in 
natura; de ótima qualidade; 
sã; compacta, firme e com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; sem machucados, 
manchas ou amolecida; 
colhidos ao atingir o grau 
normal de evolução e 
apresentados ao consumo 
em perfeito estado de 
desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

100 Kg R$ 14,67 R$ 1.467,00 

129 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Pimentão verde in natura; 
de ótima qualidade; são; 
compacto, firme e com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; casca íntegra, sem 
machucados, manchas ou 
amolecida; colhido ao atingir 
o grau normal de evolução e 
apresentado ao consumo no 
tamanho grande, observado 
as normas técnicas 
pertinentes á legislação 
sanitária de alimentos. - 
observar as restrições e 
observações estabelecidas 
nos itens 3.1 a 3.4 deste 
Termo de Referência. 

300 Kg R$ 8,31 R$ 2.493,00 

130 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Pó para gelatina, sabores 
variados. Embalagem: saco 
plástico atóxico de 35g, com 
a identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 

200 Und R$ 4,88 R$ 976,00 
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vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

131 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

POLPA DE ACEROLA, 
congelada, 100% natural. 
em embalagem integra 
transparente de 1 kg. com 
prazo de validade e registro 
no mapa. 

2000 pct R$ 14,19 R$ 28.380,00 

132 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

POLPA DE CAJÁ   
congelada, 100% natural. 
em embalagem integra 
transparente de 1 kg. com 
prazo de validade e registro 
no mapa. 

2000 pct R$ 18,12 R$ 36.240,00 

133 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

POLPA DE GOIABA 
CONGELADA, 100% 
NATURAL. EM 
EMBALAGEM INTEGRA 
TRANSPARENTE DE 1 KG. 
COM PRAZO DE 
VALIDADE E REGISTRO 
NO MAPA. 

2000 pct R$ 12,77 R$ 25.540,00 

134 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

PRESUNTO PRÉ-COZIDO 
– A carne deve ser firme e 
úmida, mas não molhada. A 
gordura deve ser branca a 
castanho-clara, sem 
manchas amarelas ou 
verdes. A embalagem do 
produto deve conter registro 
da data de fabricação, peso 
e validade estampada no 
rótulo. 

300 KG R$ 33,75 R$ 10.125,00 
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135 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Proteína texturizada de 
soja branca, em bom 
estado de conservação; 
isenta de fermentação, 
mofo, odores estranhos e de 
substâncias nocivas à 
saúde; ausência de 
sujidades, insetos, parasitas 
e larvas. Embalagem: saco 
plástico atóxico de 01 (um) 
Kg, com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

80 Kg R$ 17,25 R$ 1.380,00 

136 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Proteína texturizada de 
soja vermelho, em bom 
estado de conservação; 
isenta de fermentação, 
mofo, odores estranhos e de 
substâncias nocivas à 
saúde; ausência de 
sujidades, insetos, parasitas 
e larvas. Embalagem: saco 
plástico atóxico de 01 (um) 
Kg, com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

80 Kg R$ 19,07 R$ 1.525,60 
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137 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Queijo, tipo mussarela, de 
1ª qualidade, com 
ingredientes leite, 
conservação 0 a10°C. 
Produto próprio para o 
consumo humano e em 
conformidade com a 
legislação sanitária em vigor. 
Apresentação em barra, 
acondicionada em 
embalagem plástica 
apropriada, transparente, 
impa, resistente e inviolável. 
A embalagem original 
deverá ser a vácuo e conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número do lote, data de 
validade, quantidade de 
produto, número do registro 
no ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA, 
carimbo de inspeção do SIF 
e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e 
Inmetro. Prazo de validade 
mínima de 30 dias a partir 
da data de conservação em 
ambiente refrigerado. 

500 KG R$ 43,48 R$ 21.740,00 

138 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Quiabo in natura; de ótima 
qualidade; são; compacto, 
firme e com coloração 
uniforme; cor, odor e sabor 
típicos da espécie; sem 
machucados, manchas ou 
amolecido; colhidos ao 
atingir o grau normal de 
evolução e apresentados ao 
consumo em perfeito estado 
de desenvolvimento do 
tamanho observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

100 Kg R$ 9,68 R$ 968,00 
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139 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Refrigerante de primeira 
qualidade, com validade 
mínima de 02 meses a 
contar da data da entrega, 
livre de sujidades, parasitas 
e larvas.  Acondicionada em 
pet com tampa de rosca 
CONTENDO 2 LITROS. 

4000 
UNID

. 
R$ 9,23 R$ 36.920,00 

140 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Repolho in natura; de 
ótima qualidade; sã; 
compacta, firme e com 
coloração uniforme; folha 
protetora externa verde e 
íntegra; cor, odor e sabor 
típicos da espécie; colhidas 
ao atingir o grau normal de 
evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado 
de desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

700 Kg R$ 7,11 R$ 4.977,00 

141 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Rúcula in natura; de ótima 
qualidade; sã; com 
coloração uniforme; cor, 
odor e sabor típicos da 
espécie; folhas não devem 
estar queimadas ou com 
rachaduras; colhidas ao 
atingir o grau normal de 
evolução e apresentadas ao 
consumo em perfeito estado 
de desenvolvimento do 
tamanho, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

300 
Maço

s 
R$ 4,92 R$ 1.476,00 

142 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Sal grosso contendo 
identificação do produto data 
de fabricação e prazo de 

100 KG R$ 3,36 R$ 336,00 
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validade, c/ registro do 
Ministério da Saúde, 
obedecendo à resolução 
12/78 da CNNPA. 

143 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Sal refinado iodado; 
extraído de fontes naturais, 
recristalizado; com teor 
mínimo de 98,5% de cloreto 
de sódio sobre a substância 
seca, adicionado de 
antiumectante e iodo; 
aparência de cristais de 
granulação uniforme, na cor 
branca, não devendo estar 
úmido, pegajoso ou 
empedrado; odor inodoro e 
sabor: característico (salino); 
Iodo: teor igual ou superior a 
40 miligramas até o limite 
máximo de 100 miligramas 
de iodo por quilograma do 
produto; ausência de 
sujidades, parasitas, larvas 
e detritos animais ou 
vegetais. Embalagem: saco 
plástico atóxico, contendo 
01Kg, com a identificação 
do produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulado conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

200 Kg R$ 1,76 R$ 352,00 

144 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Salgados diversificados 200 
cento

s 
R$ 70,32 R$ 14.064,00 
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145 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

SALSICHA - Apresentando-
se em gomos uniformes e 
padronizados, embalada  
em saco plástico 
transparente e atóxico, 
limpo, não violado, 
resistente, que garanta a 
integridade do produto até o 
momento do consumo, 
acondicionado em caixas 
lacradas. A embalagem 
deverá conter externamente 
os dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, 
número do registro no 
Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. 
Deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a 
partir da data de entrega. 

600 KG R$ 16,11 R$ 9.666,00 

146 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Sardinha em óleo 
comestível em conserva. 
Embalagem: lata, contendo 
125g, com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 (um) 
ano, peso líquido e número 
de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente; observadas as 
normas técnicas pertinentes 
à legislação sanitária de 
alimentos. 

385 
emba
lage
m 

R$ 5,65 R$ 2.175,25 

147 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

SORVETE POTE DE 1 
LITRO, DIVERSOS 
SABORES. EMBALAGEM 
CONTENDO 
INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS, 
FABRICAÇÃO, VALIDADE 
E LOTE. 

500 
POT

E 
R$ 19,38 R$ 9.690,00 
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148 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

SORVETE POTE  2 
LITROS, DIVERSOS 
SABORES. EMBALAGEM 
CONTENDO 
INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS, 
FABRICAÇÃO, VALIDADE 
E LOTE. 

500 
POT

E 
R$ 23,91 R$ 11.955,00 

149 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

SORVETE POTE 10 
LITROS,  DIVERSOS 
SABORES. EMBALAGEM 
CONTENDO 
INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS, 
FABRICAÇÃO, VALIDADE 
E LOTE. 

200 
unida

de 
R$ 117,25 R$ 23.450,00 

150 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

SUCO DE CAIXINHA, 
líquido; sabores variados; 
DE BOA QUALIDADE. 
EMBALAGEM de 1L 
CONTENDO 
IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MARCA DO 
FABRICANTE, PRAZO DE 
VALIDADE. 

1000 UND R$ 9,23 R$ 9.230,00 

151 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

SUCO CONCENTRADO 
INDUSTRIALIZADO - Sabor 
maracujá. Pasteurizado, 
sem corantes artificiais, com 
conservação fora de 
refrigeração,  ou com 
vitaminas e/ou sais minerais. 
Embalagem deverá ser 
atóxica com dizeres de 
rotulagem, data de 
fabricação, prazo de 
validade e registro no MS. 
Embaladas em garrafas tipo 
pet de 500 ml 

500 UND R$ 10,18 R$ 5.090,00 
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152 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Suco de fruta concentrado 
nos sabores goiaba, caju, 
uva e acerola; não 
fermentado e não alcoólico; 
aspecto líquido; cor e odor 
próprios da fruta em 
questão; fabricado a partir 
de frutos maduros, sãos, 
limpos e manipulados com 
as adequadas técnicas de 
higiene; isento de matérias 
terrosas, de sujidades, 
parasitas, larvas, detritos 
animais ou vegetais; 
elaborado através de 
processamento tecnológico 
adequado; envasado 
assepticamente em 
embalagem hermética que 
não permita a passagem de 
ar e luz e que assegure a 
sua apresentação e 
conservação até o momento 
de consumo, sem a 
necessidade de 
refrigeração; ausência de 
aromas e corantes artificiais; 
reconstituído pela diluição 
de suco concentrado até a 
concentração original do 
suco integral ou o teor de 
sólidos solúveis mínimo 
estabelecido no respectivo. 
Embalagem: frasco de 
vidro, contendo 500ml, 
com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulado conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

1500 Unid. R$ 10,88 R$ 16.320,00 
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153 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

TEMPERO COMPLETO  
SEM PIMENTA. 
EMBALAGENS PLÁSTICAS 
INTEGRA DE 1 KG. COM 
PRAZO DE VALIDADE DE 
NO MINIMO 12 MESES A 
PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA.. 

800 kg R$ 8,75 R$ 7.000,00 

154 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

TEMPERO EM PÓ - 
Tempero em pó tipo 
"Sazon" ou similar sabores 
variados (sabor do nordeste, 
feijão, salada, legumes, 
arroz, massas, peixes, carne 
e frango). Embalagem c/12 
saches de 5g cada. 

150 PCT R$ 5,50 R$ 825,00 

155 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Tempero Seco em pó 
composto de pimenta do 
reino e cominho em pó; 
aparência de pó fino, 
homogêneo, na cor própria, 
não devendo estar melado 
ou empedrado; cheiro 
pungente; sabor picante; 
fabricado a partir de frutos 
maduros ou próximos da 
maturação, sãos, limpos, 
dessecados e moídos com 
as adequadas técnicas de 
higiene; isento de matérias 
terrosas, de sujidades, 
parasitas, larvas, detritos 
animais ou vegetais. 
Embalagem plástica com 
peso líquido de 100g, com 
a identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de 
validade mínimo de 06 
(seis) meses, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

500 Unid. R$ 4,83 R$ 2.415,00 
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156 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Tomate in natura, de ótima 
qualidade; são; compacto, 
firme e com coloração 
uniforme; cor, odor e sabor 
típicos da espécie; polpa 
intacta e limpa; colhido ao 
atingir o grau normal de 
evolução e apresentado ao 
consumo no tamanho 
grande, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. - observar as 
restrições e observações 
estabelecidas nos itens 3.1 
a 3.4 deste Termo de 
Referência. 

2000 Kg R$ 8,56 R$ 17.120,00 

157 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

TORRADAS - fatias de pão 
torradas e embaladas, ter 
data de fabricação e 
validade e marca do 
produto. Embalagem com 
peso mínimo de 160 g 

1000 pct R$ 7,25 R$ 7.250,00 

158 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Uva Passa Escura Sem 
Semente É Rica Em 
Vitamina C E Vitaminas Do 
Complexo B. São Uvas 
Desidratadas Obtidas De 
Diferentes Variedades De 
Uva E Classificadas Por 
Tamanho.PACOTE DE 
200G. 

200 PCT R$ 11,41 R$ 2.282,00 

159 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Uva verde - de 1ª qualidade, 
tamanho médio, com polpa 
intacta e firme, embalada em 
saco plástico sem 
danificação aparente. 

800 KG R$ 14,81 R$ 11.848,00 

160 
EXCLUSIVO 

PARA ME/EPP 
LOCAL 

Vinagre branco 
fermentado de vinho com 
acidez mínima de 4,0%; 
produto translúcido; cor, 
sabor e odor 
característicos. Embalagem
: frasco plástico de 500 ml, 
com a identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação, prazo de 

500 und R$ 4,01 R$ 2.005,00 
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validade mínimo de 01 
(um) ano, peso líquido e 
número de registro no órgão 
competente, devidamente 
rotulada conforme legislação 
vigente, observadas as 
normas técnicas pertinentes 
á legislação sanitária de 
alimentos. 

26. DA MODALIDADE, DO TIPO E CRITÉRIO D EJULGAMENTO. 

26.1. A modalidade de licitação será Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por 
item. Será desclassificada a proposta vencedora nos quais se verifique que qualquer um dos 
seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 
Administração. 

27. ANEXOS 

Integram este Termo de Referência: 
a) Pesquisa e Mapa de preços; Certidão de disponibilidade orçamentária; e declaração 

de Adequação de despesa. 
b) Decreto Municipal n.º 03 de janeiro de 2022.  

 
Riachão, 25 de janeiro de 2022. 

Responsável pela elaboração do Projeto Básico, e autorização de prosseguimento do 
processo licitatório: 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Elisangêla da Silva Harres 

Secretaria Municipal de Saúde 
Portaria n.º 468/2021 

De Acordo: 

 

 

___________________________________                _______________________________ 
Raimundo Madeira Neto                                         Valdirene Coutinho da Cunha 

Secretária Municipal de Administração                      Secretária Municipal de Educação 
Portaria n.º 03/2021                                                     Portaria n.º 06/2021 

 

 

_______________________________                    _________________________________ 
Vanessa Luiza Harres Menezes                                   Josimar Pereira Freitas 

Secretária Municipal de Assistência Social             Secretária Municipal de Agricultura 
Portaria n.º 07/2021                                                       Portaria n.º 09/2021 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO (ELETRONICO) n°  /2022 - SRP 

 

 

 

Processo Administrativo Municipal n° … 

 

 

Eu  (nome    completo),    RG    nº  , representante legal da   (denominação da 
pessoa jurídica), CNPJ nº  , DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre 
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório  
do  Pregão  nº  /2022,  realizado pela Prefeitura Municipal Riachão, inexistindo qualquer fato 
impeditivo de sua participação neste certame. 

 

 

 

Riachão/TO,  de  de 2022. 

 

 

assinatura do representante legal 
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ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E 
DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO DECRETO MUNICIPAL N.º 03/2022 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP 

 

 

 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº  , sediada (Endereço Completo) 

 

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

 

 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para 
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de 
Pregão ,  que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 
123/2006, e que atendo (emos) aos requisitos exigidos no Decreto Municipal n.º 03/2022. 

 

 

 

(Local e Data) 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR 

OU CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº   , sediada. 

 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade Pregão  Eletrônico  nº   /2022  instaurada  pela  Prefeitura  Municipal de 
 , que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 
em qualquer de suas esferas. 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

(Local e Data) 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU 

SUPERVENIENTES 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO 

 

 

 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº  , sediada (Endereço Completo) 

 

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

 

 

 

 
(Local e Data) 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

DECLARAÇÃO 

Ref.: Licitação Pregão Eletrônico n.º  /2022.........................................., 
inscrito no CNPJ n.º o ................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) , 
portador(a) da Carteira de Identidade no .......e do CPF no ........, DECLARA, sob as 
penas da lei, para fins do Pregão Eletrônico n.º           /2022, a inexistência no quadro da 
empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de 
ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Riachão/MA, nos cargos de direção e chefia 
ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes 
políticos. 

 

 

Local e Data 

................................................................ 

(representante legal) 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 

 

 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº  , sediada (Endereço Completo) 

 

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

 

 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

OBS. 

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

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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº  , sediada (Endereço Completo) 

 

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

 

 

 

 
(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO IX 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N.º 
 /2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EDITAL DE 
LICITAÇÃO N.º   /2022 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO PROCESSO N.º  . 

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 

 

Na data /  /2021, na PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - TO, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº…sediada na Praça Nossa Senhora de 
Nazaré, n.º 742, Centro, Riachão-MA, CEP 65990-000, por intermédio unidade gestora 
desta Ata de Registro de Preços, representada pelo seu titular Sr. (    ) (qualificar), portador 
da Carteira de Identidade nº (     ) e   do CPF nº ( ), de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº _/2022 - Sistema de 
Registro de Preços, resolve  REGISTRAR  OS PREÇOS oferecidos pela(s) empresa(s), cujo 
proposta(s) foi(ram) classificada(s) em primeiro e declarada(s) vencedora(s) do certame, 
doravante denominada FORNECEDORA(S) mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas, nos termos das Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Municipal nº 03/2022, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as demais legislações 
aplicáveis, bem como o edital de licitação e seus anexos e o Processo Administrativo nº …. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Esta Ata de Registro de Preços tem por objeto…, de acordo com as condições e 
especificações e quantidades constantes no Pregão Eletrônico n.º…/2022 e seus anexos. 

Subcláusula primeira - UNIDADE GESTORA, não se obriga a adquirir os itens 
relacionados do(s) licitante(s) vencedor(es), nem nas quantidades descritas no edital, 
podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em 
que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do 
art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORNECEDORA 

A partir desta data, ficam registrados nesta ata, para todos os efeitos legais, nos termos do 
art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, observada a ordem de classificação, os 
preços da FORNECEDORA primeira colocada conforme abaixo descritos: 

Subcláusula primeira - Fornecedor Registrado: 

1ª) O(a) ..............................  inscrito(a)  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  ............................,  
sediado(a)  na ..................................., em doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº…, 
expedida pela (o) .................., e CPF nº .......................... 

Descrição itens registrados: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
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… … … … … … 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA, na condição de órgão gerenciador desta 
Ata de Registro de Preços realizará as aquisições do objeto de acordo com o Edital de 
Licitação e seus anexos que integram esta Ata. 

Subcláusula primeira - Mediante a assinatura da Ata está caracterizado o compromisso de 
fornecer os produtos na forma e condições disposta no Pregão Eletrônico nº   /2022 –    
Sistema de Registro de Preços. 

Subcláusula segunda –Todos os produtos ou serviços deverão estar em conformidade 
com a Ordem de fornecimento, que poderá estar acompanhada da relação de itens ou de 
outro documento emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - TO; 

Subcláusula quarta - O prazo máximo para a entrega dos produtos é de até 02 (dois) dias 
a partir da Ordem de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal, podendo ser 
prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência 
públicos. 

Subcláusula quinta - Correrão por conta da FORNECEDORA todas as despesas de 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 
entrega e da própria aquisição dos produtos, correndo a cargo da UNIDADE GESTORA 
absolutamente os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na 
proposta da FORNECEDORA. 

Subcláusula sexta - Se houver qualquer imprevisto o órgão requisitante não se obriga a 
pegar as mercadorias, ficando as mesmas para o livre comércio do fornecedor; 

Subcláusula sétima - O PRAZO DE ENTREGA ESTABELECIDO, é improrrogáveis, sob 
pena de aplicação de sansão, os produtos deverão ser entregues em condições seguras de 
consumo, apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, 
sabor e aparência), RESPEITANDO-SE RIGOROSAMENTE O PRAZO. 

Subcláusula oitava - Os produtos deverão ser entregues em recipientes adequados e 
limpos, devendo ser transportados em carros fechados. Mercadorias transportadas em 
carrocerias abertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão 
devolvidas. 

Subcláusula nona - O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitará a 
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos 
produtos, podendo inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo 
máximo de 48 (Quarenta e Oito) horas, contados a partir do não recebimento daqueles que 
forem devolvidos, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão 

Subcláusula décima - A UNIDADE GESTORA, assim como os órgãos participantes não 
está obrigada a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhes facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

Subcláusula primeira - Os produtos poderão ser fornecidos parceladamente, de acordo 
com a necessidade demandada pelo Órgão Participante ficando a BENEFICIÁRIA obrigada 
durante a vigência da ATA a atender aos pedidos formulados em conformidade com os 
quantitativos estimados e preços registrados. 
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Subcláusula segunda - A entrega deverá ocorrer em dia e horário de expediente da 
Prefeitura Municipal de Riachão, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h e 
das14h às 18h; podendo ocorrer excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados. 

Subcláusula terceira - A BENEFICIÁRIA, quando CONTRATADA deverá comunicar ao 
Gestor do Contrato a data de entrega dos produtos com no mínimo 24h (vinte e quatro 
horas) de antecedência, durante o período correspondente ao prazo de execução de até 02 
(dois) dias consecutivos. 

Subcláusula quarta - No ato de entrega dos produtos deverá ser apresentada a Nota 
Fiscal/Fatura e cópia da respectiva Ordem de Fornecimento. 

Subcláusula quinta - O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às 
especificações técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislação e 
estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio 
fabricante. 

Subcláusula sexta - É de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, 
o descarregamento dos produtos no local determinado pela Administração. 

Subcláusula sétima - A simples entrega do objeto, não implica na sua aceitação definitiva, 
o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pelo Órgão Participante. 

Subcláusula oitava - O produto adquirido deverá ser entregue em embalagens habituais de 
venda, adequadas à sua conservação, com todos os itens necessários à sua utilização ou 
funcionamento e sem nenhum tipo de violação ou danificação, onde conste a identificação 
do conteúdo, a quantidade e validade do fabricante, sem prejuízo dos demais elementos 
determinados pela legislação. 

Subcláusula nona - Não serão aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer 
natureza, vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte 
inadequado. 

Subcláusula décima - Não serão aceitos produtos diferentes das especificações 
estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA. 

Subcláusula décima primeira - Por ocasião do fornecimento, os produtos deverão ser 
entregues de acordo como solicitado pelo Órgão Participante e atender às exigências no 
que diz respeito a prazos de entrega e de controle de qualidade, atentando-se, 
principalmente para as prescrições contidas no artigo 39, inciso VIII da Lei Federal no 
8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos. 

CLÁUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO 

Subcláusula primeira - O recebimento dos produtos será efetuado por Comissão de 
Fiscalização ou Fiscal de contrato especialmente designada, formada por no mínimo por 03 
(três) servidores do quadro de técnicos da Secretaria Municipal responsável pelo 
Contrato, sob a coordenação do Gestor do Contrato, aplicando-se subsidiariamente o 
artigo 15, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Subcláusula segunda - A simples entrega do produto não implica na sua aceitação 
definitiva, o que ocorrerá somente após a vistoria e comprovação de conformidade, 
observados os seguintes procedimentos: 
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c) Recebimento Provisório: os produtos serão recebidos provisoriamente pela Comissão 
de Fiscalização ou Fiscal de Contrato no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de 
posterior verificação quanto à quantidade, qualidade e conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência, na Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA e na 
respectiva Ordem de Fornecimento, bem como atendimento das obrigações estipuladas na 
Ata de Registro de Preços; 

d) Recebimento Definitivo itens não-perecíveis: os produtos serão recebidos 
definitivamente após a verificação pela Comissão de fiscalização do Contrato ou Fiscal de 
Contrato quanto à quantidade, qualidade e conformidade do produto, bem como o 
cumprimento do prazo de entrega, mediante ateste, que deverá ser expedido no prazo de 
até 3 (três) dias úteis par aos itens não-perecíveis e de até 48 (quarenta e oito) horas 
para os itens perecíveis, contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento 
Provisório. 

Subcláusula terceira - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o produto fornecido 
em desacordo com as condições estabelecidas na Ordem de Fornecimento, ficando a 
BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, sujeita à substituição do objeto rejeitado, este Termo 
de Referência. 

Subcláusula quarta - O recebimento provisório transfere para o Órgão Participante a 
responsabilidade civil pela guarda do bem. 

Subcláusula quinta - O aceite/aprovação do produto pela Administração não exclui a 
responsabilidade civil da BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, especialmente quanto a 
vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidades com as especificações 
estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se à Prefeitura Municipal 
de Riachão as faculdades previstas no artigo18 da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de 
Defesa do Consumidor. 

Subcláusula sexta - O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades 
futuras quanto à qualidade dos produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura 
inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento. 

CLÁUSULA SEXTA - SUBSTITUIÇÃO DE OBJETO REPROVADO 

Subcláusula primeira - A BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, deverá substituir, no todo 
ou em parte, às suas expensas, os produtos: 

d) Reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo 
com as especificações contidas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços da 
BENEFICIÁRIA e na respectiva Ordem de Fornecimento; 

e) Os produtos deverão ser entregues com a observância da seguinte regra: prazo 
equivalente a no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade a contar da data 
de fabricação. EXEMPLO: Se o produto possui validade de 24 meses contados da data de 
fabricação, quando da entrega deverá possuir, no mínimo 18 meses. 

f) Que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se 
destinam, dentro do prazo de validade. 

Subcláusula segunda - Em caso de recusa do produto será lavrado o Termo de Recusa, 
no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído pela 
CONTRATADA no prazo de até 3 (três) dias consecutivos, contados a partir do 
recebimento da Notificação. 
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Subcláusula terceira - Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo 
determinado será considerada inexecução contratual e CONTRATADA estará sujeita à 
aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência, inclusive multa de mora. 

Subcláusula quarta - A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da 
substituição, inclusive as despesas de remoção e do transporte. 

Subcláusula quinta - O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento 
definitivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE QUALIDADE DOS PRODUTOS 

Subcláusula priemeira - As garantias de fabricação dos produtos devem compreender a 
manutenção dos produtos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus 
adicional para a Prefeitura Municipal de Riachão e impõe a substituição do material de 
consumo. 

Subcláusula segunda - A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores 
dos produtos (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade 
que tornem os produtos irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se 
destinam, aplicando-se subsidiariamente o artigo 12, da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código 
de Defesa do Consumidor. 

Subcláusula terceira - A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar 
comprovado e devidamente atestado pela Prefeitura Municipal de Prefeitura que a 
impropriedade no produto decorreu de armazenamento inadequado no Órgão Participante, 
mau uso, quebra por esforço mecânico, caso fortuito, força maior ou qualquer outra causa 
que não seja originada por defeito de fabricação ou que BENEFICIÁRIA não seja direta ou 
indiretamente responsável. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Subcláusula primeira - Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação 
para fornecimento dos produtos, BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, obriga-se a: 

r) Fornecer os produtos no prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do 
recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, conforme especificações técnicas 
estabelecidas neste Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as 
respectivas quantidades, qualidade e preços; 

s) Entregar os produtos no local indicado pela Secretaria Municipal responsável pelo 
Contrato, situado em Riachão, conforme identificação na ordem de fornecimento. 

t) Substituir os produtos reprovados no recebimento provisório, em desacordo com o 
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), estabelecido ou que apresentem vício 
redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, no todo ou 
em parte, às suas expensas, observado o prazo de até 3 (três) dias consecutivos, contado 
a partir do recebimento do respectivo Termo de Recusa; 

u) Providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento, 
devidamente atualizados: 

u.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União; 

u.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

u.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda 
Estadual; 
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u.4) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

u.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

v) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, produtor 
ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, 
impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam; 

w) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação; 

x) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), 
telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de 
manutenções corretivas; 

y) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos; 

z) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, 
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

aa) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos 
danos causados à Administração ou a terceiros; 

bb) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e 
descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e 
previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento; 

cc) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição 
pública onde serão entregues os produtos; 

dd) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e 
medicina do trabalho; 

ee) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à 
execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora; 

ff) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em 
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem; 

gg) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Administração; 

hh) manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condição para 
futuras e eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

CLÁSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Subcláusula primeira - O MUNICÍPIO DE RIACHÃO, pessoa jurídica de direito público 
interno, por intermédio do Órgão Participante, Secretaria Municipal, obriga-se a: 

l) emitir as Notas de Empenho e respectivas Ordens de Fornecimento quando de eventuais 
e futuras contratações; 

m) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos por intermédio do Gestor do 
Contrato e da Comissão de Fiscalização; 

n) receber os produtos em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, 
prazos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de 
Preços da BENEFICIÁRIA; 
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o) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos; 

p) notificar a BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, para a substituição de produtos 
reprovados no recebimento provisório, conforme Termo de Recusa; 

q) notificar a BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, para a substituição de produtos que 
apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento 
definitivo, conforme Termo de Recusa; 

r) efetuar os pagamentos à BENEFICIÁRIA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 
observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

s) comunicar à BENEFICIÁRIA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento 
dos produtos; 

t) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da BENEFICIÁRIA; 

u) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela BENEFICIÁRIA; 

v) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁSULA DÉCIMA - PAGAMENTO 

Subcláusula primeira - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo 
dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos: 

h) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento; 

i) cópia da Nota de Empenho; 

j) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União; 

k) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

l) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual; 

m) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

Subcláusula segunda - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pela Comissão de 
Fiscalização responsável pelo recebimento dos produtos, que também deverá conferir toda 
a documentação constante na subcláusula primeira desta Cláusula. 

Subcláusula segunda - O pagamento será creditado em nome da BENEFICIÁRIA, então 
CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada. 

Subcláusula terceira - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou 
incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua 
reapresentação. 

Subcláusula quarta - Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de 
Regularidade Fiscal e Trabalhista, o prazo de pagamento será contado a partir da sua 
apresentação, devidamente regularizadas. 

Subcláusula quinta - A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no 
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ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e 
aceitas. 

Subcláusula sexta - A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela BENEFICIÁRIA. 

Subcláusula sétima - Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo 
estabelecido e desde que não tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela 
BENEFICIÁRIA e este tenha cumprido integralmente as obrigações contratuais, a Prefeitura 
Municipal de Riachão fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, até a data de 
sua liquidação, conforme cláusula específica do contrato administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 
DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: 

O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 
publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios. Durante seu prazo de validade, 
as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para 
que se efetuem contratações nas oportunidades e quantidades necessárias até o limite 
estabelecido. 

Subcláusula primeira - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
serviços ou bens registrados, cabendo a UNIDADE GESTORA promover as negociações 
junto aos fornecedores, observando as disposições contidas na alínea (d) do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

Subcláusula segunda - UNIDADE GESTORA monitorará os preços dos produtos/serviços, 
avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, 
em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os 
custos dos bens registrados. 

Subcláusula terceira - UNIDADE GESTORA convocará o fornecedor para negociar o preço 
registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado 
estiver acima do preço de mercado. 

Subcláusula quarta - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido. 

Subcláusula quinta - Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a 
negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove 
mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de 
aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as 
obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

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

Subcláusula sétima - Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo(a) UNIDADE GESTORA para aquisição. 

Subcláusula oitava - Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, 
UNIDADE GESTORA, poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas 
condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES 
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EXTRAORDINÁRIOS 

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante previa consulta e autorização ao órgão gerenciador e aceitação da fornecedora, 
desde que devidamente comprovada à vantagem; 

Subcláusula primeira - Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse 
junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e 
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação; 

Subcláusula segunda - Caberá à fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas; 

Subcláusula terceira - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de 
Registro de Preços. 

Subcláusula quarta – Esta Ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo 
de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgão participantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 

Subcláusula primeira - Pela UNIDADE GESTORA, mediante comunicação por escrito, 
quando: 

a) A detentora não cumprir as obrigações dela constantes; 

b) A detentora não cumprir o prazo de fornecimento estabelecido e a unidade requisitante 
não aceitar suas justificativas; 

c) A detentora der causa a rescisão administrativa do instrumento decorrente deste 
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, 
ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste 
instrumento de registro; 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 
Administração. 

Subcláusula segunda - Pela detentora, mediante solicitação por escrito, quando: 

a) Comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências nela contidas ou quando 
ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal n.º 
8.666/93 com as respectivas alterações posteriores. 

b) A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida à 
UNIDADE GESTORA, facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso não 
aceitas as razões do pedido. 

Subcláusula terceira - Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela 
Administração, a fornecedora detentora será comunicada por correspondência com aviso de 
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recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de 
Preços. 

a) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 
será feita por publicação na imprensa oficial e Jornal de grande circulação regional, por 02 
(duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 

Subcláusula quarta - Fica estabelecido, que a fornecedora detentora do preço registrado 
nesta Ata, deverá comunicar imediatamente a UNIDADE GESTORA, qualquer alteração 
ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras necessárias para recebimento de 
correspondência e outros documentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES 

Subcláusula primeira - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora 
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 
10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993. 

Subcláusula segunda - Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/1993, 
o atraso injustificado na entrega ou substituição dos produtos sujeitará a CONTRATADA às 
seguintes multas de mora: 

c) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

d) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de 
fabricação ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento). 

Subcláusula terceira - Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas 
aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
BENEFICIÁRIA as seguintes sanções: 

e) advertência; 

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato; 

g) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

h) 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. 

Subcláusula quarta - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas 
conjuntamente com a prevista na alínea “b”. 

Subcláusula quinta - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito 
prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 
Riachão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste item e das 
demais cominações legais. 

Subcláusula sexta - Caberá à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das 
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que 
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justifiquem a proposição. 

Subcláusula sétima - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação 
escrita à BENEFICIÁRIA e publicação no Diário Oficial do Município, constando o 
fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa 
de mora. 

Subcláusula oitava - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE. 

Subcláusula nona - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrados diretamente da BENEFICIÁRIA, amigável ou 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Integra esta Ata, o Edital de Licitação n.º   /2021, modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS e seus Anexos, a Proposta da (s) 
Empresa (s),  ; classificada (s) no certame 
supranumerado. 

Subclásula primeira: A validade, vigência e efeitos deste Instrumento estão condicionados 
à homologação do seu objeto pela Unidade Gestora e sua devida publicação em veículo 
oficial. 

Subclásula segunda - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior (em 
razão de acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis), as partes não poderão ser 
responsabilizadas pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a 
parte impossibilitada de cumpri-las deverá informar a outra de imediato, por escrito, da 
ocorrência do referido evento, sendo possível a resolução por negociação entre as partes e 
parecer jurídico. 

Subclásula terceira - O atual momento é se a pandemia da Covid-19, a priori, pode ser 
considerada um motivo de força maior que possa gerar um empecilho para o cumprimento 
das obrigações previstas no contrato, seja de forma temporária ou definitiva. 

Subclásula quarta - Caso a Covid-19 resulte em significativo impacto nas operações de 
determinada parte, é necessário haver a devida comprovação da relação direta do evento 
imprevisível com os efeitos que deram causa ao inadimplemento ou desequilíbrio contratual, 
como a perda de faturamento ou o fechamento de estabelecimentos determinadas pelo 
poder público, entre outras provas substanciais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

Fica eleito o Foro de - Riachão – MA para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
utilização da presente Ata. 

Riachão/MA, … de … de 2022. 
Pela Administração: 

_________________________________________________ 
(assinatura Secretário) 
UNIDADE GESTORA 

Pela Fornecedora: 
____________________________________________________ 

(assinatura administrador/ representante) 
FORNECEDOR. 
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ANEXO VII 

 

MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO N.º __/2022 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE..............., QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHÃO, POR INTERMÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, E A EMPRESA ________. 

 

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA pessoa 
jurídica de direito público, situada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, CEP 
65.400-000, Riachão-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.366/0001-08, neste ato 
representado pelo (…) o Sr. (…), nomeado(a) pela Portaria nº …, publicada no DOM …, 
inscrito(a) no CPF nº (…), portador(a) da Carteira de Identidade nº (…), doravante 
denominado CONTRATANTE, e o(a) ..............................  inscrito(a)  no  CNPJ/MF  sob  o  
nº  ............................,  sediado(a)  na ..................................., em doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira 
de Identidade nº , expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em 
vista o que consta no Processo nº 111.09.11/2021 e em observância às disposições nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, resolvem celebrar o presente contrato, 
decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO n.º …/2022, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Subcláusula primeira - Contratação de empresa para fornecimento de gêneros 
alimentícios, perecíveis e não-perecíveis destinados as Secretarias Municipais de 
Riachão/MA, de acordo com as condições, especificações e quantitativos do Pregão 
Eletrônico n.º …/2022, Ata de Registro de Preços n.º …/2022, e seus anexos. 

Subcláusula segunda - Este termo de contrato vincula-se ao processo administrativo do 
PREGÃO ELETRÔNICO n.º…/2022 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA, na condição de 
órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços realizará as aquisições do objeto de 
acordo com o Edital de Licitação e seus anexos que integram esta Ata. 

Subcláusula primeira - Mediante a assinatura da Ata está caracterizado o compromisso de 
fornecer os produtos na forma e condições disposta no Pregão Eletrônico nº   /2022 –    
Sistema de Registro de Preços. 

Subcláusula segunda –Todos os produtos ou serviços deverão estar em conformidade 
com a Ordem de fornecimento, que poderá estar acompanhada da relação de itens ou de 
outro documento emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - TO; 

Subcláusula quarta - O prazo máximo para a entrega dos produtos é de até 02 (dois) dias 
a partir da Ordem de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal, podendo ser 
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prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência 
públicos. 

Subcláusula quinta - Correrão por conta da FORNECEDORA todas as despesas de 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 
entrega e da própria aquisição dos produtos, correndo a cargo da UNIDADE GESTORA 
absolutamente os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na 
proposta da FORNECEDORA. 

Subcláusula sexta - Se houver qualquer imprevisto o órgão requisitante não se obriga a 
pegar as mercadorias, ficando as mesmas para o livre comércio do fornecedor; 

Subcláusula sétima - O PRAZO DE ENTREGA ESTABELECIDO, é improrrogáveis, sob 
pena de aplicação de sansão, os produtos deverão ser entregues em condições seguras de 
consumo, apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, 
sabor e aparência), RESPEITANDO-SE RIGOROSAMENTE O PRAZO. 

Subcláusula oitava - Os produtos deverão ser entregues em recipientes adequados e 
limpos, devendo ser transportados em carros fechados. Mercadorias transportadas em 
carrocerias abertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão 
devolvidas. 

Subcláusula nona - O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitará a 
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos 
produtos, podendo inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo 
máximo de 48 (Quarenta e Oito) horas, contados a partir do não recebimento daqueles que 
forem devolvidos, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão 

Subcláusula décima - A UNIDADE GESTORA, assim como os órgãos participantes não 
está obrigada a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhes facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

Subcláusula primeira - Os produtos poderão ser fornecidos parceladamente, de acordo 
com a necessidade demandada pelo Órgão Participante ficando a BENEFICIÁRIA obrigada 
durante a vigência da ATA a atender aos pedidos formulados em conformidade com os 
quantitativos estimados e preços registrados. 

Subcláusula segunda - A entrega deverá ocorrer em dia e horário de expediente da 
Prefeitura Municipal de Riachão, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h e 
das14h às 18h; podendo ocorrer excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados. 

Subcláusula terceira - A BENEFICIÁRIA, quando CONTRATADA deverá comunicar ao 
Gestor do Contrato a data de entrega dos produtos com no mínimo 24h (vinte e quatro 
horas) de antecedência, durante o período correspondente ao prazo de execução de até 02 
(dois) dias consecutivos. 

Subcláusula quarta - No ato de entrega dos produtos deverá ser apresentada a Nota 
Fiscal/Fatura e cópia da respectiva Ordem de Fornecimento. 

Subcláusula quinta - O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às 
especificações técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislação e 
estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio 
fabricante. 
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Subcláusula sexta - É de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, 
o descarregamento dos produtos no local determinado pela Administração. 

Subcláusula sétima - A simples entrega do objeto, não implica na sua aceitação definitiva, 
o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pelo Órgão Participante. 

Subcláusula oitava - O produto adquirido deverá ser entregue em embalagens habituais de 
venda, adequadas à sua conservação, com todos os itens necessários à sua utilização ou 
funcionamento e sem nenhum tipo de violação ou danificação, onde conste a identificação 
do conteúdo, a quantidade e validade do fabricante, sem prejuízo dos demais elementos 
determinados pela legislação. 

Subcláusula nona - Não serão aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer 
natureza, vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte 
inadequado. 

Subcláusula décima - Não serão aceitos produtos diferentes das especificações 
estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA. 

Subcláusula décima primeira - Por ocasião do fornecimento, os produtos deverão ser 
entregues de acordo como solicitado pelo Órgão Participante e atender às exigências no 
que diz respeito a prazos de entrega e de controle de qualidade, atentando-se, 
principalmente para as prescrições contidas no artigo 39, inciso VIII da Lei Federal no 
8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos. 

CLÁUSULA QUARTA - RECEBIMENTO DO OBJETO 

Subcláusula primeira - O recebimento dos produtos será efetuado por Comissão de 
Fiscalização ou Fiscal de contrato especialmente designada, formada por no mínimo por 03 
(três) servidores do quadro de técnicos da Secretaria Municipal responsável pelo 
Contrato, sob a coordenação do Gestor do Contrato, aplicando-se subsidiariamente o 
artigo 15, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Subcláusula segunda - A simples entrega do produto não implica na sua aceitação 
definitiva, o que ocorrerá somente após a vistoria e comprovação de conformidade, 
observados os seguintes procedimentos: 

e) Recebimento Provisório: os produtos serão recebidos provisoriamente pela Comissão 
de Fiscalização ou Fiscal de Contrato no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de 
posterior verificação quanto à quantidade, qualidade e conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência, na Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA e na 
respectiva Ordem de Fornecimento, bem como atendimento das obrigações estipuladas na 
Ata de Registro de Preços; 

f) Recebimento Definitivo itens não-perecíveis: os produtos serão recebidos 
definitivamente após a verificação pela Comissão de fiscalização do Contrato ou Fiscal de 
Contrato quanto à quantidade, qualidade e conformidade do produto, bem como o 
cumprimento do prazo de entrega, mediante ateste, que deverá ser expedido no prazo de 
até 3 (três) dias úteis par aos itens não-perecíveis e de até 48 (quarenta e oito) horas 
para os itens perecíveis, contado da data do Recibo que formalizar o Recebimento 
Provisório. 

Subcláusula terceira - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o produto fornecido 
em desacordo com as condições estabelecidas na Ordem de Fornecimento, ficando a 
BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, sujeita à substituição do objeto rejeitado, este Termo 
de Referência. 
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Subcláusula quarta - O recebimento provisório transfere para o Órgão Participante a 
responsabilidade civil pela guarda do bem. 

Subcláusula quinta - O aceite/aprovação do produto pela Administração não exclui a 
responsabilidade civil da BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, especialmente quanto a 
vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidades com as especificações 
estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se à Prefeitura Municipal 
de Riachão as faculdades previstas no artigo18 da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de 
Defesa do Consumidor. 

Subcláusula sexta - O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades 
futuras quanto à qualidade dos produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura 
inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA - SUBSTITUIÇÃO DE OBJETO REPROVADO 

Subcláusula primeira - A BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, deverá substituir, no todo 
ou em parte, às suas expensas, os produtos: 

g) Reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo 
com as especificações contidas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços da 
BENEFICIÁRIA e na respectiva Ordem de Fornecimento; 

h) Os produtos deverão ser entregues com a observância da seguinte regra: prazo 
equivalente a no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade a contar da data 
de fabricação. EXEMPLO: Se o produto possui validade de 24 meses contados da data de 
fabricação, quando da entrega deverá possuir, no mínimo 18 meses. 

i) Que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se 
destinam, dentro do prazo de validade. 

Subcláusula segunda - Em caso de recusa do produto será lavrado o Termo de Recusa, 
no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído pela 
CONTRATADA no prazo de até 3 (três) dias consecutivos, contados a partir do 
recebimento da Notificação. 

Subcláusula terceira - Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo 
determinado será considerada inexecução contratual e CONTRATADA estará sujeita à 
aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência, inclusive multa de mora. 

Subcláusula quarta - A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da 
substituição, inclusive as despesas de remoção e do transporte. 

Subcláusula quinta - O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento 
definitivo. 

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE QUALIDADE DOS PRODUTOS 

Subcláusula priemeira - As garantias de fabricação dos produtos devem compreender a 
manutenção dos produtos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus 
adicional para a Prefeitura Municipal de Riachão e impõe a substituição do material de 
consumo. 

Subcláusula segunda - A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores 
dos produtos (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade 
que tornem os produtos irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se 
destinam, aplicando-se subsidiariamente o artigo 12, da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código 
de Defesa do Consumidor. 
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Subcláusula terceira - A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar 
comprovado e devidamente atestado pela Prefeitura Municipal de Prefeitura que a 
impropriedade no produto decorreu de armazenamento inadequado no Órgão Participante, 
mau uso, quebra por esforço mecânico, caso fortuito, força maior ou qualquer outra causa 
que não seja originada por defeito de fabricação ou que BENEFICIÁRIA não seja direta ou 
indiretamente responsável. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Subcláusula primeira - Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação 
para fornecimento dos produtos, BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, obriga-se a: 

a) Fornecer os produtos no prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do 
recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, conforme especificações técnicas 
estabelecidas neste Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as 
respectivas quantidades, qualidade e preços; 

b) Entregar os produtos no local indicado pela Secretaria Municipal responsável pelo 
Contrato, situado em Riachão, conforme identificação na ordem de fornecimento. 

c) Substituir os produtos reprovados no recebimento provisório, em desacordo com o 
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), estabelecido ou que apresentem vício 
redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, no todo ou 
em parte, às suas expensas, observado o prazo de até 3 (três) dias consecutivos, contado 
a partir do recebimento do respectivo Termo de Recusa; 

d) Providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento, 
devidamente atualizados: 

d.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União; 

d.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

d.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda 
Estadual; 

d.4) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

d.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

e) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, produtor 
ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, 
impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam; 

f) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação; 

g) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), 
telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de 
manutenções corretivas; 

h) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos; 

i) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, 
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

j) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos 
danos causados à Administração ou a terceiros; 

k) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, 
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encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e 
previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento; 

l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição 
pública onde serão entregues os produtos; 

m) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e 
medicina do trabalho; 

n) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à 
execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora; 

o) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em 
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem; 

p) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Administração; 

q) manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condição para futuras 
e eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

CLÁSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Subcláusula primeira - O MUNICÍPIO DE RIACHÃO, pessoa jurídica de direito público 
interno, por intermédio do Órgão Participante, Secretaria Municipal, obriga-se a: 

a) emitir as Notas de Empenho e respectivas Ordens de Fornecimento quando de eventuais 
e futuras contratações; 

b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos por intermédio do Gestor do 
Contrato e da Comissão de Fiscalização; 

c) receber os produtos em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, 
prazos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de 
Preços da BENEFICIÁRIA; 

d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos; 

e) notificar a BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, para a substituição de produtos 
reprovados no recebimento provisório, conforme Termo de Recusa; 

f) notificar a BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, para a substituição de produtos que 
apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento 
definitivo, conforme Termo de Recusa; 

g) efetuar os pagamentos à BENEFICIÁRIA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 
observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

h) comunicar à BENEFICIÁRIA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento 
dos produtos; 

i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da BENEFICIÁRIA; 

j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela BENEFICIÁRIA; 

k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas 
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todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁSULA NONA - PAGAMENTO 

Subcláusula primeira - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo 
dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento; 

b) cópia da Nota de Empenho; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União; 

d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual; 

e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual; 

f) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

Subcláusula segunda - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pela Comissão de 
Fiscalização responsável pelo recebimento dos produtos, que também deverá conferir toda 
a documentação constante na subcláusula primeira desta Cláusula. 

Subcláusula segunda - O pagamento será creditado em nome da BENEFICIÁRIA, então 
CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada. 

Subcláusula terceira - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou 
incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua 
reapresentação. 

Subcláusula quarta - Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de 
Regularidade Fiscal e Trabalhista, o prazo de pagamento será contado a partir da sua 
apresentação, devidamente regularizadas. 

Subcláusula quinta - A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no 
ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e 
aceitas. 

Subcláusula sexta - A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela BENEFICIÁRIA. 

a) Subcláusula sétima - Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo 
estabelecido e desde que não tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela 
BENEFICIÁRIA e este tenha cumprido integralmente as obrigações contratuais, a 
Prefeitura Municipal de Riachão fica sujeita ao pagamento do valor devido 
atualizado, até a data de sua liquidação, conforme cláusula específica do contrato 
administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. 

A CONTRATADA, não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, 
bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e 
aplicação das sanções administrativas cabíveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

É admissível à fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

Subcláusula primeira - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são 
o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela 
Administração para o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações 
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o 
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 
dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, 
eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o 
cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 

Subcláusula segunda - O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao 
gestor da execução do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, 
administrativa, setorial e pelo público usuário. 

Subcláusula terceira - A fiscalização do contrato, ao verificar que houve 
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do 
serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação 
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993 

Subcláusula quarta - O representante da Contratante deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

Subcláusula quinta - O descumprimento total ou parcial das obrigações e 
responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos 
sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste 
Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Subcláusula sexta - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem 
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 
atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de 
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 
Contrato.  

Subcláusula sétima - A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a 
execução do objeto. 

Subcláusula oitava - Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo 
intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades 
constatadas.  
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Subcláusula nona - O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a 

avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade 

da prestação dos serviços realizada.  

Subcláusula décima - Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA 

materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

Subcláusula décima primeira - A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a 

prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal 

técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante 

exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

Subcláusula décima segunda - Na hipótese de comportamento contínuo de 

desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como 

quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos 

fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as 

regras previstas no ato convocatório. 

Subcláusula décima terceira - O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou 
mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

Subcláusula décima quarta - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições 
técnicas, vícios ou emprego inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, 
não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Subcláusula primeira - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora 
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 
10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993. 

Subcláusula segunda - Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/1993, 
o atraso injustificado na entrega ou substituição dos produtos sujeitará a CONTRATADA às 
seguintes multas de mora: 

e) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

f) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total 
dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de 
fabricação ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento). 

Subcláusula terceira - Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas 
aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
BENEFICIÁRIA as seguintes sanções: 

i) advertência; 

j) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato; 

k) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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l) 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. 

Subcláusula quarta - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas 
conjuntamente com a prevista na alínea “b”. 

Subcláusula quinta - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito 
prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 
Riachão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste item e das 
demais cominações legais. 

Subcláusula sexta - Caberá à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das 
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que 
justifiquem a proposição. 

Subcláusula sétima - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação 
escrita à BENEFICIÁRIA e publicação no Diário Oficial do Município, constando o 
fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa 
de mora. 

Subcláusula oitava - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE. 

Subcláusula nona - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrados diretamente da BENEFICIÁRIA, amigável ou 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE 

Subcláusula primeira - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data limite para a apresentação das propostas. 

Subcláusula segunda - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, 
aplicando-se o índice IPCA/IBGE, tendo como data-base a data do orçamento que 
fundamentou a proposta apresentada pela empresa vencedora do certame, exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

Subcláusula terceira - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um 
ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste, e caso o adimplemento 
da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA 
conforme cronograma físico aprovado pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

Subcláusula quarta - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação 
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

Subcláusula quinta - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, 
obrigatoriamente, o definitivo. 
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Subcláusula sexta - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a 
ser determinado pela legislação então em vigor. 

Subcláusula sétima - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 
de termo aditivo.  

Subcláusula oitava - Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e 
ônus semelhantes. 

Subcláusula nona - O Critério de reajuste a ser utilizado é o que está descrito no Inciso XI 
do Art. 40 da Lei 8.666/93. 

Subcláusula décima - O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme 
Equação abaixo: 

R= I1-I0 *V 

Onde:  

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;  

I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento da CONTRATANTE;  

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento;  

V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser reajustado; 

Subcláusula décima primeira - Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à 
CONTRATADA, os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no 
subitem anterior deste Termo de Referência obedecendo-se os seguintes critérios: 

Subcláusula décima segunda - Se os índices aumentarem prevalecerá àqueles vigentes 
nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o 
programado no cronograma 

Subcláusula décima terceira - Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes 
nas datas em que os serviços forem executados; 

Subcláusula décima quarta - O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) para os seus acréscimos. 

Subcláusula décima quinta - O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Subcláusula primeira – O valor total do contrato é de … 

Os recursos orçamentários para execução dos serviços objetos do presente Projeto são 
constantes na Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2022 e 
disponíveis no Orçamento do Município, informado pelo Departamento de Contabilidade, 
conforme a seguir: 

ÓRGÃO:  

UNIDADE:  
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AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

ELEMENTO DE DESPESA:  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

A vigência do contrato se dará pelo período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura 
deste instrumento contratual, podendo ser prorrogado por igual período, conforme artigo 57, 
inciso I, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

Cláusula primeira - O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer 
indenização quando: 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas 

b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

Cláusula segunda - O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, quando 

atendidas às conveniências do Município e o interesse público, bem como a disponibilidade 

de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber da CONTRATANTE o 

valor correspondente à execução efetuada até aquela data. 

Cláusula terceira - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de não cumprimento 

do contrato a contendo, transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a 

CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial. 

Subclásula quarta - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior (em razão 

de acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis), as partes não poderão ser responsabilizadas 

pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a parte impossibilitada 

de cumpri-las deverá informar a outra de imediato, por escrito, da ocorrência do referido 

evento, sendo possível a resolução por negociação entre as partes e parecer jurídico. 

Subclásula quinta - O atual momento é se a pandemia da Covid-19, a priori, pode ser 

considerada um motivo de força maior que possa gerar um empecilho para o cumprimento 

das obrigações previstas no contrato, seja de forma temporária ou definitiva. 

Subclásula sexta - Caso a Covid-19 resulte em significativo impacto nas operações de 

determinada parte, é necessário haver a devida comprovação da relação direta do evento 

imprevisível com os efeitos que deram causa ao inadimplemento ou desequilíbrio contratual, 

como a perda de faturamento ou o fechamento de estabelecimentos determinadas pelo 

poder público, entre outras provas substanciais. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FISCAL DO CONTRATO 

Fica nomeado como Fiscal do presente instrumento  contratual  a   Sr.  (a)  ,  qualificar), 

conforme Portaria nº  , de / /201 . 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

Caberá à CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida deste 
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instrumento de contrato e seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme 

estabelece o art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Riachão/MA, para dirimir todas as questões oriundas deste 
contrato não resolvidas na esfera administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justas combinadas e contratadas, as partes assinam este instrumento 
em duas (02) vias de igual teor, na presença das testemunhas, que também o assinam. 

Riachão, … de… de 2022. 

 
Pela Administração: 

 
__________________________________________________ 

(assinatura Secretário) 
 CONTRATANTE 

 
Pela Fornecedora: 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
(assinatura administrador/ representante) 

CONTRATADA. 
Testemunhas: 
 

1) Nome: ___________________________________CPF:_________________________ 

2) Nome: ___________________________________CPF:_________________________ 

 

 

 


