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 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2022 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

 

http://bll.org.br/ 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Palotina, por meio do 

Departamento de Licitações e Compras, sediado a Rua Aldir Pedron, nº 898, Centro, CEP.: 85.950-

000, realizará licitação, para AQUISIÇÃO, na modalidade PREGÃO NO SISTEMA REGISTRO 

DE PREÇOS, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL 

POR LOTE, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro 

e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei 

Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 
 

O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de 

Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações do Brasil.  
  

Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Palotina, denominado 

Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 

“Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações do Brasil (www.bll.org.br). 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 horas do dia 25 de agosto de 2022 às 08:30 horas 

do dia 12 de setembro de 2022. 

 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:31 do dia 12 de setembro de 2022 às 

09:00 horas do dia 12 de setembro de 2022. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:01 horas do dia 12 de setembro de 2022. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

 

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado” 

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: Via plataforma BLL  

 

PREGOEIRA: Aline Fernanda Kuehl 
 

DOCUMENTOS ANEXOS NA PLATAFORMA BLL 
 

Para que se efetue o cadastro no sistema BLL para esse certame, todos os participantes do Pregão 

deverão anexar EM LOCAL PRÓPRIO NO SISTEMA BLL: 

01 – o “Contrato Social ou documento equivalente”,  
 

02 – o Anexo III,  
 

03 – documentação para benefício do direito de microempresas conforme CLÁUSULA 04 deste 

edital, na página da BLL, quando do cadastramento da proposta, em local próprio para documentos e 

não junto com a proposta, para não ser desclassificado pela identificação da mesma, assim, se por 

qualquer motivo não cumprir o estabelecido em edital, a Administração, poderá adquirir do segundo 

colocado e, assim sucessivamente. 

04 – Fone para contato por parte dos Fornecedores: 041-3097-4600 
 

 

 

http://bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO I - Descrição do Objeto 

ANEXO II - Exigências para Habilitação 

ANEXO III - Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação 

ANEXO IV- Declaração de idoneidade 

ANEXO V - Declaração de Responsabilidade 

ANEXO VI - Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora 

ANEXO VII - Modelo Declaração de não vinculação com o quadro funcional do Município de Palotina 

ANEXO VIII - Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

ANEXO IX - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital 

ANEXO X - Minuta da Ata de Registro de preços 

ANEXO XI - Modelo Formulário para Assinatura da Ata de Registro de Preços 

ANEXO XII - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

ANEXO XIII - Termo de Referência 
 

1. DO OBJETO 

1.1 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO 

PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS 

LEGAIS, conforme especificações constantes do Anexo I e Termo de Referência. 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

2.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 

estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as 

exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

2.1.1 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações do 

Brasil. 

2.1.2 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 

Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 

recebimento das propostas. 

2.2 É vedada a participação de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras 

coligadas ou subsidiárias entre si. 

2.3 Não poderão participar do presente certame empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

2.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 

Administração Pública ou impedida legalmente. 

2.5 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá 

fornecer o objeto em perfeitas condições de uso. 

2.6 Cada licitante terá um único representante nesta licitação que, por sua vez, somente poderá 

representar uma única empresa licitante. 

2.7 Não poderá participar da licitação a empresa que não tenha representante cadastrado no sistema 

BLL.  

2.8 A participação nesta licitação não será restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Equiparados (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/07 e pessoa física ou empresário 

individual enquadrados nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06). De acordo 

com o estabelecido no art. 49 daquela Lei Complementar.  

2.9 O artigo 49 Lei Complementar 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n. 147/2014, 

prevê que: 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art47
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 II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes 

de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao 

conjunto ou complexo do objeto a ser registrado; 

2.10 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 

por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações do Brasil. 

2.11 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 

de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 

recebimento das propostas.  

2.12 O cadastramento do licitante deverá ser requerido junto à Plataforma BLL, através do site 

www.bll.org.br, ou pelo Fone: 041-3097-4600. 
 

3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

3.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, 

as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de MENOR 

PREÇO GLOBAL POR LOTE; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar o Registro de 

Preços; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 
 

4. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BLL 

4.1 A empresa licitante deverá anexar no sistema BLL junto com a proposta e em local próprio 

os seguintes documentos:  

4.1.1 Contrato social, ou documento equivalente.  

4.1.2 DECLARAÇÃO dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos da habilitação, 

conforme modelo constante no Anexo III. (art. 4º, VII da 10.520/02). Caso a habilitação não 

cumpra com o declarado a administração poderá abrir processo administrativo contra a 

empresa. 
4.1.3 A não apresentação da DECLARAÇÃO exigida no item 4.1.2 resultará na desclassificação 

da empresa. 

4.1.4 As empresas licitantes que forem microempresas (MEI, Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte) deverão anexar em local próprio os seguintes documentos para fazer uso dos 

direitos a elas determinados em lei:  

4.1.4.1 DECLARAÇÃO de Micro Empresa e/ou Empresa de Pequeno Porte conforme 

ANEXO VIII (ESTA DECLARAÇÃO DEVE ESTAR ASSINADA PELO SÓCIO 

ADMINISTRADOR OU POR PROCURADOR RESPONSÁVEL COM 

“PROCURAÇÃO EM ANEXO”.); 

4.1.4.2 Certidão Simplificada da Junta Comercial, sendo que esta substitui o contrato 

social por ser documento equivalente ao mesmo;  

4.2 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 

http://www.bll.org.br/
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 qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances 

de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através 

de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, 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. 

4.4 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.                                               

4.5 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 BLL - Bolsa 

De Licitações do Brasil. 
4.6 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 BLL - Bolsa de Licitações do 

Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

4.7 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. DA PARTICIPAÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO 

5.1 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.   

5.2 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; 

5.3 Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma 

empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da Bolsa de 

Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

5.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

5.5 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação. 

5.6 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.6.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

5.6.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

5.6.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.6.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.6.5  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

5.6.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
 

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 o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

http://www.bll.org.br/
mailto:contato@bll.org.br
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 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 da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances. 
 

7. DO PROCEDIMENTO 

7.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma 

eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar a 

aceitabilidade das propostas. 

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

data, horário e local indicados neste Edital. 

7.3 A Pregoeira 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.  

7.3.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.3.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.5 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes. 

7.6  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.  

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

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

7.9 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 de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.10 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. 

7.11 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. 

7.12 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. 
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 7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente. 

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

pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19 O Critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto , conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

7.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. Caso essa não seja 

superior ao valor máximo para cada item estabelecido em edital. 

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

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 

e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

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

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 

2015. 

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

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

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23 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. 

7.24 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. 

7.25 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. 

7.26 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 

estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 

margens de preferência, conforme regulamento.  

7.27 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.28 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: 

7.28.1 no país; 

7.28.2 por empresas brasileiras;  

7.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.28.4 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. 
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 7.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

7.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira 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. 

7.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.30.2 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) 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.  

7.31 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

7.32 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.33 As propostas não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital e não 

havendo lances com valores iguais ou inferiores, serão desclassificados. 

7.34 Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 02 deste Edital, (e quando a 

empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 9, deverão ser anexados em local 

próprio, disponível na plataforma.  
7.35 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 

exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá 

negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 

7.36 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e valor estimado para a realização do Registro de Preços. 

7.37 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de 

recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de Menor Preço Global por Lote. 
 

8. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO  

8.1  O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

8.2  No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo 

próprio as ESPECIFICAÇÕES e MARCAS dos produtos ofertados. A não inserção de especificações 

e marcas dos produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de 

informação suficiente para classificação da proposta. 

8.2.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

8.2.1.1 Valor unitário; 

8.2.1.2 Marca; 

8.2.1.3 Fabricante; 

8.2.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Detentora. 

8.2.3 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. 

8.2.4 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. 

8.3 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 

ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência 

indicados no Termo de Referência. 
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 8.4 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

8.5 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte das detentoras 

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 Detentora ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução da Ata de Registro de Preços. 

8.6 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO II e XIII.  

8.7 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

8.8 Na hipótese do licitante ser ME/EPP, o sistema importa esse regime dos dados cadastrais da 

empresa, por isso é importante que essa informação esteja atualizada por parte do licitante sob pena do 

licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o 

desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006. 

8.9  É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM 

QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. 

Decreto 10.024/19 art. 30 parágrafo 5º. 

8.10 Somente será classificada a proposta de preço que atenda todas as características exigidas no 

neste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

8.11 Não será aceita proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem 

como aquelas que ultrapassarem o valor máximo estabelecido. 
8.12 Será desclassificada a proposta que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de 

Licitação, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de fornecer o objeto desta 

licitação ao preço de sua oferta. 

8.13 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 

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

cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

8.14 Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

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

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

inciso I , na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem enquadradas no inciso I, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

a) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

b) o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.15 A Pregoeira e a Comissão de Apoio poderá em qualquer fase da licitação, promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedado a inclusão de documento ou 

informação que deveria constar originalmente da proposta. 

8.16 A pregoeira e a equipe de apoio poderão estabelecer prazo para definir a classificação final das 

propostas, suspendendo em consequência a reunião. 

8.17 Serão publicados no Diário oficial do Município, a homologação e a Ata de Registro de 

Preços. 

8.18 A emissão da ordem de fornecimento por parte do Município de Palotina obedecerá à ordem de 

classificação do processo licitatório. 

8.19 Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento 

(devidamente justificado e aceito pela Administração) as licitantes remanescentes poderão ser 
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 chamadas para fornecer o objeto licitado, desde que o preço encontre-se dentro dos praticados no 

mercado. 

8.20 Caso os preços das licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os 

mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos 

serão publicados no Diário Oficial do Município. 
 

9. VALOR MÁXIMO E PROPOSTA ESCRITA 

9.1 O valor máximo unitário de todos os itens se encontra indicada no Anexo I do presente edital. 

9.2 A Empresa vencedora, deverá enviar à Pregoeira, a Proposta de Preços escrita, com o(s) valor(es) 

oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada 

pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta 

bancária, no prazo estipulado no item 5.24, deste Edital. 

9.3 Na proposta escrita, deverá conter:  
a) Os valores dos impostos e fretes já deverão estar computados no valor do produto destacado; 

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das 

propostas virtuais; 

c) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a 

sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no Anexo IX, deste Edital; 

d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

9.4 O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no endereço 

indicado na Solicitação de Despesa. 

9.5 Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o Menor preço 

GLOBAL POR LOTE. 

9.6 Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes 

ao produto até sua entrega no local fixado por este Edital. 

9.7 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em 

vigor. 

9.8 As condições de garantia dos itens deverá seguir as condições da cláusula 8 do termo de 

referência. 

9.9 O proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registro e patentes ao 

objeto cotado. 

9.10 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, não se admitindo cotação em moeda 

estrangeira. 

9.11 Serão rejeitadas as propostas que: 

9.11.1 Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários e valor total 

do item; 

9.11.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) insuficiente(s) que 

permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; 

9.11.3 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 

presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Pregoeira; 

9.11.4 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 

9.11.5 Caso a empresa, durante o certame peça desclassificação da sua proposta, a mesma 

deverá apresentar justificativa plausível para o pedido.  

9.11.6 Para o item 9.11.5, caso a administração considere a justificativa para o pedido de 

desclassificação da proposta impertinente, a mesma poderá abrir processo administrativo contra 

a empresa, e se evidenciado vício irá aplicar as sanções legais cabíveis.  

9.11.7 Quando for evidente a inexistência de concorrência ou a existência de conluio ou práticas 

de corrupção em licitações e/ou em execução de contratos, sujeitas às sanções previstas na 

Legislação. Se de acordo com o procedimento administrativo ficar comprovado que um 

representante do Licitador, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou proponente, incorreu em 

práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o Licitador poderá:  
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 a) rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o respectivo processo de 

aquisição ou contratação;  

b) declarar o proponente inelegível, para participar em futuras licitações ou contratos 

com o poder público.  

Parágrafo Único: Quando os valores unitários apresentados pelas empresas licitantes estiverem 

empatados, o sistema eletrônico fará automaticamente o desempate dos mesmos. 
 

10. PRAZOS, CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

10.1 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira 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.  

10.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

10.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global 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.  

10.4 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; 

10.5 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; 

10.6 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

10.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.  

10.7.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, 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 pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

10.7.2 Caso seja necessário a apresentação de amostras, esta regra estará estabelecida na 

cláusula 15 do anexo XIII – Termo de Referência. 

10.8 A Pregoeira 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. 

10.8.1 Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

10.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

10.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira 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. 

10.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 
 

11. HABILITAÇÃO 

11.1 Conforme ANEXO II e ANEXO XIII – Termo de Referência. 
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 11.2 Se a empresa na fase de habilitação apresentar documentação incorreta, e, se a administração 

considere pertinente, a mesma poderá abrir processo administrativo contra a empresa, e se evidenciado 

vício irá aplicar as sanções legais cabíveis.  
 

12. DA PROPOSTA AJUSTADA 

12.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) 

horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

12.1.1 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. 

12.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

12.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução da Ata de Registro de Preços e aplicação de eventual sanção à Detentora, se for o caso. 

12.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Detentora. 

12.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 

o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

12.3.1 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. 

12.4 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. 

12.5 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. 

12.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

13.1 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1.1 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. 

13.1.2 Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

13.1.2.1 Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.1.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

13.1.2.3 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. 

13.1.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

13.1.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 
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 14. REABERTURA DO PROCESSO E DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

14.1.1 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. 

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

declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da 

LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

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

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

a fase do procedimento licitatório. 

14.3 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 

Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

14.4 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 
 

15. DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

15.1 O adjudicatário terá o prazo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital.  

15.1.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços 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 07 (sete) dias, a contar da data de seu recebimento.  

15.1.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.2 A Detentora se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

15.3 A Detentora 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. 

15.4 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.  

15.5 Caso a Administração municipal de Palotina julgue necessário para atender suas demandas, a 

mesma conforme o preceito legal poderá firmar termo contratual para aquisição dos itens registrados 

neste certame, de acordo com o “Art. 15. A contratação com os fornecedores registrados será 

formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de 

empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 

8.666, de 1993.” 
 

16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

16.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

16.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

compras@palotina.pr.gov.br, por protocolo online no site da prefeitura municipal de Palotina 

www.palotina.pr.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Aldir Pedron, nº 898, 

Centro, CEP 85.950-000, Município de Palotina/Pr, preferencialmente na plataforma BLL em local 

próprio. 

16.2.1 As Impugnações, Esclarecimentos deverão ser anexados no sistema BLL, em campo 

próprio ou enviados em uma vias para a prefeitura. Uma via original deverá ser encaminhada 

para a Prefeitura Municipal de Palotina, no endereço: Rua Aldir Pedron, nº 898, Centro, 

Palotina/Pr, CEP: 85.950-000 setor de protocolo. Esta via deverá estar em papel timbrado com o 

nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser 

mailto:compras@palotina.pr.gov.br
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 anexada no processo. Junto com este documento original, deverá ser enviado também uma cópia 

por e-mail compras@palotina.pr.gov.br, para que seja possível a publicação on-line das razões 

do recurso interposto e a decisão cabida à este. 

16.3 Caberá à Pregoeira, 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. 

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

16.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à 

Pregoeira, 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. 

16.6 A pregoeira 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. 

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

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

motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

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

participantes e a administração. 
 

17. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 Conforme CLÁUSULA 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO XIII. 
 

18. CONDIÇÕES PARA ENTREGA 

18.1 A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada CONFORME CLÁUSULAS 4 E 5 

DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO XIII. 

18.2 Todos os custos relativos a entrega do objeto desta licitação será de responsabilidade da 

proponente vencedora. 

18.3 A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada 

sobre o valor da parcela inexecutada. 

18.4 A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total da Ata de Registro de Preços. 

18.5 Pela inexecução total ou parcial do ajuste o Município de Palotina poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à Detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. 

18.6 Adjudicado o objeto da presente licitação, a Administração (Município de Palotina) convocará a 

adjudicatária para assinar a Ata de Registro de Preços em até 7 (sete) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação, sob pena de decair o direito ao ajuste, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

18.7 O proponente vencedor terá o prazo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da convocação, para 

assinar a Ata de Registro de Preços, quando deverá comparecer no Departamento de Compras e 

Licitações, localizado na Rua Aldir Pedron 898, Bairro Centro - Palotina/PR. Este prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu 

transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo município. 

18.8 O Município de Palotina poderá, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no 

prazo e condições estabelecidas neste edital, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo de acordo com os artigos 4º e 26º da Lei 10520/00, ou revogar a licitação 

independente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
 

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RECURSOS 

19.1 O pagamento será efetuado CONFORME CLÁUSULA 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA – 

ANEXO XIII, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor 

competente. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado 

conforme determina a legislação vigente. 
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 19.2 O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer 

instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, 

agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

19.3 Caso a Detentora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a 

Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de 

acordo com a Lei nº 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 

2006 e alterações posteriores. 

19.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 

devolvida à Detentora, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o Município de Palotina. 

19.5 Para cobertura das despesas decorrentes desse edital usar-se-á a(s) seguinte(s) dotação 

Orçamentária: 
02.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 511.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.002.28.846.0002.2.065.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.003.04.123.0002.2.009.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.003.04.123.0002.2.009.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.004.11.333.0005.2.015.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.004.11.333.0005.2.078.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.004.22.661.0005.2.058.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.004.22.661.0005.2.058.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.004.23.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.004.23.691.0005.2.059.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.005.18.541.0016.2.055.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.005.18.541.0016.2.055.3.3.90.30.00.00. - 555.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.005.18.541.0016.2.055.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.005.18.542.0016.2.056.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.005.18.542.0016.2.056.3.3.90.30.00.00. - 511.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.005.20.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.005.20.606.0004.2.057.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.005.20.606.0004.2.057.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.005.26.782.0015.2.016.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.32.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.006.12.361.0006.2.040.3.3.90.30.00.00. - 103.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.30.00.00. - 107.99.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.32.00.00. - 107.99.01.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.006.12.361.0006.2.044.3.3.90.30.00.00. - 102.02.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.12.361.0006.2.044.3.3.90.32.00.00. - 102.02.01.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.12.365.0006.2.048.3.3.90.30.00.00. - 103.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.13.392.0007.2.052.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.006.13.392.0007.2.052.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 511.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.008.26.782.0015.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.008.26.782.0015.2.062.3.3.90.30.00.00. - 504.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.32.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
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 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.32.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.05.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.011.08.242.0010.2.013.3.3.90.30.00.00. - 941.09.06.06.26 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 941.09.06.06.26 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 941.09.06.06.26 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 941.09.06.06.26 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.3.052.3.3.90.30.00.00. - 1022.09.06.06.19 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.012.08.243.0010.6.002.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.012.08.243.0010.6.002.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.012.08.243.0010.6.002.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.015.08.244.0010.2.017.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
 

20. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO  

20.1 Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata de Registro de Preços, os 

preços registrados poderão ser revistos, de acordo com as regras estabelecidas em lei.  

20.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no 

mercado. 

20.3 Os preços serão revisados de acordo com a política de preços do mercado, mantida a margem de 

lucro inicial. 

20.4 Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito 

Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da 

ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos 

seguintes documentos: 

I - Planilha de composição do preço original e do novo preço, com os mesmos elementos 

formadores dos preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da 

empresa; 

II - Cópia autenticada da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço original e do 

novo preço. 

20.5 Enquanto não ocorrer a revisão dos preços, o fornecimento deverá ser feito de forma continuada, 

e ao preço Registrado. 
 

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
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 21.1 Os licitantes devem observar e a detentora deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 

o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 

objeto contratual.  

21.1.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo 

de licitação ou na execução da Ata de Registro de Preços;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução da Ata de Registro de Preços;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, 

visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 

licitatório ou afetar a execução da Ata de Registro de Preços;  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 

Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 

organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

21.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 

de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo.  

21.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para 

a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à 

licitação e à execução do contrato. 
 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1 Fica reservado ao Município de Palotina, o direito de revogar ou anular a presente licitação em 

qualquer de suas fases, no todo ou em parte, sem que por este fato tenha que responder por qualquer 

indenização ou compensação. 

22.2 É facultada à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

22.3 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 

Município de Palotina não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.4 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.5 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. A administração municipal reserva-se o direito de 

abrir processo administrativo contra as empresas que pedirem desistência de sua proposta 

injustificadamente. 

22.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

da Comissão em contrário. 
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 22.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município 

de Palotina. 

22.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

22.9 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira e a Comissão de Apoio, com 

base na legislação pertinente; 

22.10 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

22.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 

de Palotina/PR;  

22.12 A documentação apresentada para fins de habilitação das empresas vencedoras e classificadas 

para a fase de lances, farão parte dos autos da licitação e não serão devolvidas às proponentes;  

22.13 A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário das 08:00 às 11:00 e 

das 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura Municipal de 

Palotina, para melhores esclarecimentos. 

22.14 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.15 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias 

úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

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

22.17 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

22.18 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira 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. 

22.19 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao Registro dos Preços. 

22.20 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. 

22.21 Não cabe à Bolsa de Licitações do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas 

pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens e 

quanto à quitação financeira da negociação realizada. 

 

 

 

      Palotina, 19 de agosto de 2022. 

 

 

 

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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 ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
 

 

LOTE 1 

Valor Máximo do Lote: R$212.797,20 (duzentos e doze mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Café torrado e moído, embalado a vácuo selo de pureza ABIC, com 
tolerância de 1% de impurezas com cascas de paus etc. com ausência de 

larvas, parasitos e substâncias estranhas, umidade máxima de 6% PP de 

cafeína, mínima de 0,7% pp forte,  embalagem original de fábrica, com 
vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante,  

embalagem de 500g 

PCT 10.340,0000 20,5800 212.797,20 

 

LOTE 2 
Valor Máximo do Lote: R$13.984,95 (treze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Achocolatado em pó - vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do 
tipo, cheiro característico e sabor doce próprio. Com umidade máxima de 

3%. Ingredientes açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contem 

glúten, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 
adicionais conforme indicação do fabricante - EMBALAGEM 1 KG. 

PCT 665,0000 21,0300 13.984,95 

 

LOTE 3 

Valor Máximo do Lote: R$107.498,40 (cento e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Açúcar Cristal - de 1º qualidade contendo no mínimo 99,3% de 

carboidrato por porção deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de 

fermentação, registro no ministério da agricultura SIF, embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante, pacote de 05 kg 

PCT 4.765,0000 22,5600 107.498,40 

 
LOTE 4 

Valor Máximo do Lote: R$1.054,00 (um mil e cinquenta e quatro reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO 

TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA SÓDICA, 

CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, TIPO DIETÉTICO, 
FRASCO COM 100ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO 

DOSADOR. 

UNIDAD 155,0000 6,8000 1.054,00 

 
LOTE 5 

Valor Máximo do Lote: R$5.358,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Agua de coco, embalagem cartonada de 1000 ml UNIDAD 600,0000 8,9300 5.358,00 

 

LOTE 6 

Valor Máximo do Lote: R$31.405,60 (trinta e um mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Água mineral, sem gás, copos de 200 ml UNIDAD 42.440,0000 0,7400 31.405,60 
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 LOTE 7 

Valor Máximo do Lote: R$7.854,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFAS DE 500 
ML 

UNID 3.570,0000 2,2000 7.854,00 

 

LOTE 8 
Valor Máximo do Lote: R$3.448,20 (três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Amendoim in natura, sem casca, de 1ª qualidade, embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem com 500 gr 

PCT 420,0000 8,2100 3.448,20 

 

LOTE 9 

Valor Máximo do Lote: R$7.756,00 (sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Amido de Milho, produto amiláceo, extraído do milho fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitas. Não 
podendo estar úmido fermentados ou rançosos, sob a forma de pó deverão 

produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos,  registro no 

ministério da agricultura SIF,  embalagem original de fábrica, com 
vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote 

de 01 kg 

UNIDAD 400,0000 19,3900 7.756,00 

 
LOTE 10 

Valor Máximo do Lote: R$16.391,00 (dezesseis mil, trezentos e noventa e um reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Arroz Agulha, polido, longo fino, tipo 01, isento de materiais terrosos, 
pedra, fungos ou parasitas; livre de umidade e fragmentos estranhos, grãos 

inteiros, registro no ministério da agricultura SIF,  embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante, pacote de 05kg 

PCT 740,0000 22,1500 16.391,00 

 

LOTE 11 

Valor Máximo do Lote: R$18.681,00 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e um reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Arroz Parboilizado, polido, fino, tipo 01, isento de materiais terrosos, 

pedra, fungos ou parasitas; livre de umidade e fragmentos estranhos, grãos 

inteiros, registro no ministério da agricultura SIF,  embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante, pacote de 5 kg 

PCT 780,0000 23,9500 18.681,00 

 
LOTE 12 

Valor Máximo do Lote: R$7.892,10 (sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e dez centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 AZEITE DE OLIVA - PURO, EXTRA VIRGEM, SEM COLESTEROL, 

EMBALAGEM EM VIDRO, CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. COM 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE, 

ACIDEZ MENOR À 0,7% 

UNIDAD 270,0000 29,2300 7.892,10 

 
LOTE 13 

Valor Máximo do Lote: R$2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais). 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Azeitonas em conserva, embalagem de vidro, contendo no 

mínimo 500g, com caroço 

UND 150,0000 17,2000 2.580,00 
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LOTE 14 
Valor Máximo do Lote: R$4.041,10 (quatro mil e quarenta e um reais e dez centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 Azeitonas em conserva, embalagem de vidro, contendo no 

mínimo 500g, sem caroço 

UND 230,0000 17,5700 4.041,10 

 
LOTE 15 

Valor Máximo do Lote: R$8.723,30 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e trinta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Balas sortidas macias, diversos sabores, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, 
pacote aproximadamente 600g. 

PCT 830,0000 10,5100 8.723,30 

 

LOTE 16 
Valor Máximo do Lote: R$4.843,80 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Batata Palha, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, Pacote 80 g 

PCT 780,0000 6,2100 4.843,80 

 

LOTE 17 
Valor Máximo do Lote: R$2.511,60 (dois mil, quinhentos e onze reais e sessenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. (R$) 

1 Biscoito Wafer recheado coberto com chocolate. ingredientes: açúcar, 

farinha de trigo enriquecido, gordura hidrogenada, massa de cacau, 

amendoim, sal e emulsificantes, prazo de validade: mínimo de 06 meses a 
partir da entrega; acondicionamento: caixa com 20 unidades de no mínimo 

115gr. Marca de referência: Lacta Bis 

UNIDAD 460,0000 5,4600 2.511,60 

 

LOTE 18 
Valor Máximo do Lote: R$12.545,40 (doze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Biscoito, apresentação quadrado integral , Classificação salgado, 

características adicionais Sem recheio, embalagem original de fábrica, 
com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, 

dupla face - embalagem aproximada 400 gr 

PCT 1.545,0000 8,1200 12.545,40 

 
LOTE 19 

Valor Máximo do Lote: R$14.799,40 (quatorze mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, características 
adicionais enriquecido com leite, tipo cream cracker, embalagem original 

de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem aproximada 400g 

PCT 2.170,0000 6,8200 14.799,40 

 

LOTE 20 

Valor Máximo do Lote: R$14.287,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta e sete reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, características 

adicionais enriquecido gergelim, tipo biscoito água e sal com gergelim, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 
conforme indicação do fabricante - embalagem aproximada 400g 

PCT 1.820,0000 7,8500 14.287,00 
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 LOTE 21 

Valor Máximo do Lote: R$8.410,00 (oito mil, quatrocentos e dez reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e sal, Classificação salgado, 

características adicionais Sem recheio, embalagem original de fábrica, 
com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, 

dupla face - embalagem aproximada 370g 

PCT 1.450,0000 5,8000 8.410,00 

 

LOTE 22 
Valor Máximo do Lote: R$11.975,60 (onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Biscoito, apresentação redonda, tipo pão de mel, sabor mel, classificação 

doce, características adicionais com cobertura de chocolate, embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - embalagem aproximada 340 g 

PCT 1.960,0000 6,1100 11.975,60 

 
LOTE 23 

Valor Máximo do Lote: R$23.771,80 (vinte e três mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Biscoito, apresentação redondo, tipo rosquinha de coco, leite e 

chocolate, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 
adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem aproximada 

720g 

PCT 2.230,0000 10,6600 23.771,80 

 
LOTE 24 

Valor Máximo do Lote: R$11.873,60 (onze mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Biscoito, apresentação retangular, sabor maisena, classificação doce, 
características adicionais sem recheio, com dupla embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem aproximada 360 g 

PCT 1.810,0000 6,5600 11.873,60 

 
LOTE 25 

Valor Máximo do Lote: R$1.722,60 (um mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Biscoito, apresentação waffle, vários sabores, classificação doce, 

características adicionais com recheio - embalagem aproximada 115g 

PCT 660,0000 2,6100 1.722,60 

 

LOTE 26 

Valor Máximo do Lote: R$7.450,40 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Biscoito, redondo, doce, com recheio, diversos sabores, embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante pacote com 140 gr. 

PCT 2.680,0000 2,7800 7.450,40 

 
LOTE 27 

Valor Máximo do Lote: R$10.584,00 (dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Caixa de bombom - bombons sortido, boa embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante, caixa com aproximadamente 300 gr. 

UNIDAD 800,0000 13,2300 10.584,00 
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 LOTE 28 

Valor Máximo do Lote: R$1.785,00 (um mil, setecentos e oitenta e cinco reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Caixa de fósforo com palitos longos, contendo no mínimo 200 
palitos em cada caixa. 

UNIDAD 500,0000 3,5700 1.785,00 

 

LOTE 29 
Valor Máximo do Lote: R$1.193,60 (um mil, cento e noventa e três reais e sessenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Caldo de tempero culinário sabor carne com 12 tabletes, caixa com 

aproximadamente 114 gr. embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 

UNIDAD 320,0000 3,7300 1.193,60 

 

LOTE 30 

Valor Máximo do Lote: R$1.129,60 (um mil, cento e vinte e nove reais e sessenta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Caldo de tempero culinário sabor galinha caipira com 12 tabletes, caixa 

com aproximadamente 114 gr. embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 

UNIDAD 320,0000 3,5300 1.129,60 

 
LOTE 31 

Valor Máximo do Lote: R$901,50 (novecentos e um reais e cinquenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Canela em casca embalagem com 20 gr. PCT 150,0000 6,0100 901,50 

 

LOTE 32 
Valor Máximo do Lote: R$1.555,40 (um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Canela em pó - embalagem de 50 gr. PCT 154,0000 10,1000 1.555,40 

 

LOTE 33 

Valor Máximo do Lote: R$3.358,30 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Canjica branca, embalagem original de fábrica, com vencimento e 
detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, embalagem com 

500 grs 

PCT 430,0000 7,8100 3.358,30 

 

LOTE 34 
Valor Máximo do Lote: R$1.875,30 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Catchup suave, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, embalagem 

com mínimo  390 gr 

UNIDAD 190,0000 9,8700 1.875,30 

 

LOTE 35 

Valor Máximo do Lote: R$4.454,01 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 CHÁ DE BOLDO DO CHILE, EMBALAGEM: CAIXA COM 10 
SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. E NO MÁXIMO 

20 GRS. COM IDENFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 

UNIDAD 1.227,0000 3,6300 4.454,01 
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 LOTE 36 

Valor Máximo do Lote: R$6.674,00 (seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 CHÁ DE CAMOMILA: EMBALAGEM:CAIXA COM 10 

SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. E NO MÁXIMO 
20 GRS. COM IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 

UNIDAD 1.775,0000 3,7600 6.674,00 

 

LOTE 37 

Valor Máximo do Lote: R$7.608,00 (sete mil, seiscentos e oito reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 CHÁ DE ERVA DOCE : EMBALAGEM:CAIXA COM 10 

SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. E NO MÁXIMO 

20 GRS. COM IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 

UNIDAD 1.585,0000 4,8000 7.608,00 

 

LOTE 38 

Valor Máximo do Lote: R$11.580,10 (onze mil, quinhentos e oitenta reais e dez centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 CHÁ MATE NATURAL GRANEL 250 G UNIDAD 1.165,0000 9,9400 11.580,10 

 

LOTE 39 
Valor Máximo do Lote: R$16.504,75 (dezesseis mil, quinhentos e quatro reais e setenta e cinco centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Chá mate, para infusão em água quente, acondicionados em saquinhos 

embalados individualmente em papel, reembalados separadamente em 

plástico ou papel, caixa com 25 saquinhos, envolta em plástico 
transparente, aproximadamente 40 gramas, nos sabores: frutas vermelhas, 

natural, hortelã, cravo e canela, hibisco 

UNIDAD 3.085,0000 5,3500 16.504,75 

 

LOTE 40 
Valor Máximo do Lote: R$3.115,00 (três mil, cento e quinze reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Chocolate em barra ao leite, com 90 g, ingredientes: açúcar, cacau, 

leite, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante. 

UNIDAD 500,0000 6,2300 3.115,00 

 

LOTE 41 

Valor Máximo do Lote: R$2.748,20 (dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Chocolate granulado, embalagem original de fábrica, com vencimento 
e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, com 500 

gramas 

PCT 260,0000 10,5700 2.748,20 

 

LOTE 42 
Valor Máximo do Lote: R$2.822,40 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Coco ralado seco sem açúcar, deverá ser elaborado com endosperma 

procedente de frutos sãos e maduros, não poderá apresentar  cheiro alterado 

ou rançoso com aspecto de fragmentos soltos e de cor branca,  embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - embalagem de 100 grs 

PCT 420,0000 6,7200 2.822,40 
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 LOTE 43 

Valor Máximo do Lote: R$3.522,00 (três mil, quinhentos e vinte e dois reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Cogumelos laminados, tipo champignon, em conversa - com 
200 g (Drenado) 

UNIDAD 200,0000 17,6100 3.522,00 

 

LOTE 44 
Valor Máximo do Lote: R$2.548,15 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quinze centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Colorífico em pó preparados com matérias primas sãs e limpas, isentas de 

matérias terrosas e parasitos e de detritos animais ou vegetais, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 
indicação do fabricante - embalagem de 500g. 

PCT 205,0000 12,4300 2.548,15 

 

LOTE 45 
Valor Máximo do Lote: R$1.203,00 (um mil, duzentos e três reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Cravo da índia  embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem 

com 40 gr. 

PCT 100,0000 12,0300 1.203,00 

 
LOTE 46 

Valor Máximo do Lote: R$2.835,20 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Creme de leite - Creme de leite UHT, sabor suave, consistência firme, A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA, embalagem cartonada, não amassada, embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - embalagem de 200 grs 

UNIDAD 640,0000 4,4300 2.835,20 

 

LOTE 47 
Valor Máximo do Lote: R$1.116,00 (um mil, cento e dezesseis reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Doce cremoso de frutas diversos sabores embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante 

- pote com 900 gr 

UND 120,0000 9,3000 1.116,00 

 

LOTE 48 

Valor Máximo do Lote: R$3.870,00 (três mil, oitocentos e setenta reais). 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Doce de amendoim em tablete 30 gr (Paçoca) - A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, 

número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA - embalagem c/ 10 unidades 

UND 450,0000 8,6000 3.870,00 

 

LOTE 49 
Valor Máximo do Lote: R$3.961,00 (três mil, novecentos e sessenta e um reais). 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 DOCE DE LEITE, POTE COM 400GRS. INGREDIENTES: LEITE, 

AÇUCAR, GLICOSE DE MILHO, AMIDO DE MILHO, 

BICARBONATO DE SÓDIO E CONSERVADOR SORBATO DE 
POTÁSSIO. NÃO CONTENDO GLÚTEN, COM IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. 

UNIDAD 340,0000 11,6500 3.961,00 
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LOTE 50 
Valor Máximo do Lote: R$2.072,60 (dois mil e setenta e dois reais e sessenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Erva de Tererê embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - caixa 500 gr 

UND 215,0000 9,6400 2.072,60 

 
LOTE 51 

Valor Máximo do Lote: R$2.919,15 (dois mil, novecentos e dezenove reais e quinze centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Erva mate - Tipo PN1- 70% (Mínimo) de folhas e 30% de (máximo) outras 
partes do ramo e 100% naturais, produzido com matérias primas sãs e 

limpas, isento de matérias terrosas, pedras fungos ou parasitas, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 
indicação do fabricante - Pacotes de 1 Kg 

PCT 195,0000 14,9700 2.919,15 

 

LOTE 52 
Valor Máximo do Lote: R$3.120,40 (três mil, cento e vinte reais e quarenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Extrato de Tomate simples concentrado com no mínimo 1% de carboidratos e 
5% de sódio por porção, deverá ser preparado com frutos maduros escolhidos 

sãos e sem pele e semente. O produto deverá ser isento de fermentação e não 

indicar processamento defeituoso, embalagem original de fábrica na cor 
vermelha com tampa protetora de plástico, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante lata com 340 gramas 

UND 580,0000 5,3800 3.120,40 

 
LOTE 53 

Valor Máximo do Lote: R$1.246,50 (um mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Farinha de mandioca torrada de 1º qualidade, aspecto granuloso fino, isenta 
de matérias terrosas- Registro no Ministério da Agricultura SIF, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - pacote de 01 Kg 

PCT 150,0000 8,3100 1.246,50 

 

LOTE 54 

Valor Máximo do Lote: R$2.560,41 (dois mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e um centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Farinha de mandioca temperada pronta, sem pimenta, aspecto granuloso, 
isenta de matérias terrosas, Registro no Ministério da Agricultura SIF 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - embalagem de 500 gramas 

PCT 327,0000 7,8300 2.560,41 

 

LOTE 55 

Valor Máximo do Lote: R$7.653,90 (sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Farinha de trigo especial - tipo 1, material trigo especial, apresentação em  
pó, isenta de matérias terrosas, Registro no Ministério da Agricultura SIF, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - pacote de 05 Kg. 

PCT 310,0000 24,6900 7.653,90 
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 LOTE 56 

Valor Máximo do Lote: R$4.072,00 (quatro mil e setenta e dois reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Feijão carioquinha - tipo 1, grãos  inteiros, aspecto  brilhosos, liso, isentos 

de matérias terrosas, pedras , fungos ou parasitas, registro do Ministério da 
Agricultura  SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - pacote de 01 Kg 

PCT 400,0000 10,1800 4.072,00 

 

LOTE 57 
Valor Máximo do Lote: R$1.489,60 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor 
Máx. 

Total. (R$) 

1 FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, 

COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, INSENTO DE 
MATERIAL TEROSO, SUJIDADES, MISTURA DE OUTRAS 

VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, 

PACOTE CONTENDO 1KG. 

PCT 140,0000 10,6400 1.489,60 

 

LOTE 58 

Valor Máximo do Lote: R$470,00 (quatrocentos e setenta reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Fermento Biológico Seco Instantâneo 10gr UND 250,0000 1,8800 470,00 

 

LOTE 59 

Valor Máximo do Lote: R$227,10 (duzentos e vinte e sete reais e dez centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Fermento biologico seco 125 gr UND 30,0000 7,5700 227,10 

 

LOTE 60 

Valor Máximo do Lote: R$1.545,84 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Fermento químico em pó produto formado de substancias químicas por 

influência do calor ou umidade produz desprendimento gasoso capas  de 
expandir massas elaboradas  com farinhas, amidos, ou féculas, aumentando-

lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, 

carbonato de cálcio e fosofato monocalcico, embalagem original de fábrica, 
com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

embalagem de 100 gramas 

UND 456,0000 3,3900 1.545,84 

 
LOTE 61 

Valor Máximo do Lote: R$7.487,20 (sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 Filme Resinite Pvc Esticavel Aderente 60cm 

aproximadamente 300 mt 

Rolo 140,0000 53,4800 7.487,20 

 
LOTE 62 

Valor Máximo do Lote: R$5.146,05 (cinco mil, cento e quarenta e seis reais e cinco centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Filtro para café, n.º 103, com 30 unidades UNIDAD 1.015,0000 5,0700 5.146,05 

 

LOTE 63 
Valor Máximo do Lote: R$946,05 (novecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 Fósforo com caixa, pacote com 06 caixas, 50 unidades 

cada 

CX 255,0000 3,7100 946,05 
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 LOTE 64 

Valor Máximo do Lote: R$2.637,60 (dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Fubá mimoso produto obtido pela moagem do grão do milho desgerminado ou 
não, deverão ser aplicadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 

matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos com 

unidade máxima de 15%, acidez máxima de 5%pp, com no mínimo de 7% de 
proteína, com o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais o 

peso antes da cocção, registro do Ministério da Agricultura SIF, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante, - pacote de 01 Kg 

PCT 280,0000 9,4200 2.637,60 

 

LOTE 65 

Valor Máximo do Lote: R$1.306,80 (um mil, trezentos e seis reais e oitenta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Gelatina em pó diversos sabores, embalagem original de fábrica, com 
vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

caixa c/ mínimo 30 grs 

UND 1.080,0000 1,2100 1.306,80 

 
LOTE 66 

Valor Máximo do Lote: R$1.176,45 (um mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Legume em conserva  tipo ervilha ingredientes: água açúcar, acido cítrico 
e sal, registro do Ministério da Agricultura SIF, embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem de  200g (Drenado) 

UNIDAD 345,0000 3,4100 1.176,45 

 

LOTE 67 

Valor Máximo do Lote: R$4.738,30 (quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Leite condensado ingredientes: leite integral, açúcar leite em pó, integral e 

lactose, registro do Ministério da Agricultura SIF, embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante - embalagem de 395 gramas 

UND 490,0000 9,6700 4.738,30 

 

LOTE 68 

Valor Máximo do Lote: R$801,00 (oitocentos e um reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Leite de coco, embalagem original de fábrica, com vencimento e 
detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - vidro com 200 

mL 

UNIDAD 150,0000 5,3400 801,00 

 
LOTE 69 

Valor Máximo do Lote: R$1.045,80 (um mil e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Lentilha, grãos inteiros aspecto brilhosos, liso, isentos de matérias terrosas, 

pedras, fungos ou parasitas, embalagem original de fábrica, com 
vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 

com 500 gr 

PCT 90,0000 11,6200 1.045,80 
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 LOTE 70 

Valor Máximo do Lote: R$2.570,85 (dois mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. (R$) 

1 Macarrão Tipo Aletria - deverão ser fabricados através de matérias primas 
limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas com no mínimo 

correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento 

mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, 
embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 435,0000 5,9100 2.570,85 

 

LOTE 71 
Valor Máximo do Lote: R$2.211,90 (dois mil, duzentos e onze reais e noventa centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Macarrão tipo ave maria - deverão ser fabricados através de matérias primas 
limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas com no mínimo 

correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento 

mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 505,0000 4,3800 2.211,90 

 
LOTE 72 

Valor Máximo do Lote: R$2.192,20 (dois mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Macarrão tipo conchinha- deverão ser fabricados através de matérias primas 

limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas com no mínimo 

correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento 
mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 485,0000 4,5200 2.192,20 

 

LOTE 73 

Valor Máximo do Lote: R$5.792,10 (cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e dez centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. (R$) 

1 Macarrão tipo espaguete deverão ser fabricados através de matérias primas 

limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas com no mínimo 
correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento 

mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 
conforme indicação do fabricante - pacote 1 Kg 

PCT 645,0000 8,9800 5.792,10 

 

LOTE 74 

Valor Máximo do Lote: R$807,00 (oitocentos e sete reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Macarrão tipo instantâneo diversos sabores, embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - pacote 500 gr 

PCT 100,0000 8,0700 807,00 
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 LOTE 75 

Valor Máximo do Lote: R$1.904,00 (um mil, novecentos e quatro reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. (R$) 

1 Macarrão tipo parafuso deverão ser fabricados através de matérias primas 
limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas com no mínimo 

correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento 

mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, 
embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 400,0000 4,7600 1.904,00 

 

LOTE 76 
Valor Máximo do Lote: R$1.106,30 (um mil, cento e seis reais e trinta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Macarrão tipo talharim deverão ser fabricados através de matérias primas 
limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas com no mínimo 

correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento 

mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante embalagem 500 gr 

PCT 130,0000 8,5100 1.106,30 

 
LOTE 77 

Valor Máximo do Lote: R$5.782,10 (cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e dez centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Maionese 0% de gordura trans, contém glúten 30 Kcal, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 
indicação do fabricante - embalagem de 500 gramas 

UND 670,0000 8,6300 5.782,10 

 

LOTE 78 
Valor Máximo do Lote: R$7.730,80 (sete mil, setecentos e trinta reais e oitenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Margarina com sal 0% Gordura Trans, Apresentação: normal, mínimo de 

85% de Lipídios, com sal, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 500g 

UND 770,0000 10,0400 7.730,80 

 

LOTE 79 

Valor Máximo do Lote: R$2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Milho de pipoca tipo 1, preparados com matérias primas sãs isentas de  
matérias terrosas e parasitos e  de detritos animais  ou vegetais  com no 

máximo de 15% de umidade embalagem original de fábrica, com vencimento 

e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote de 500 
gramas 

PCT 450,0000 5,6000 2.520,00 

 

LOTE 80 
Valor Máximo do Lote: R$2.783,20 (dois mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Milho em conserva - nome granulado, pré-cozido, embalagem original 

de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do - lata de 200 g (Drenado) 

UNIDAD 710,0000 3,9200 2.783,20 
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 LOTE 81 

Valor Máximo do Lote: R$13.804,70 (treze mil, oitocentos e quatro reais e setenta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Óleo de soja refinado, tipo 1, que  sofreu processo tecnológico adequado 

como degomagem,  neutralização, clarificação, frigorificação ou não 
desodorização, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 

900 ml 

UND 1.295,0000 10,6600 13.804,70 

 
LOTE 82 

Valor Máximo do Lote: R$1.963,50 (um mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Orégano fibra alimentar 4% a 0% Kcal, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante 
- Pacote com 100 gramas 

UND 255,0000 7,7000 1.963,50 

 

LOTE 83 
Valor Máximo do Lote: R$157,50 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 PALITOS DE DENTE - CAIXA COM 100 

UNIDADES 

UNIDAD 175,0000 0,9000 157,50 

 

LOTE 84 

Valor Máximo do Lote: R$2.689,60 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Palmito em conversa ralado, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 
vidro com 300 g (Drenado) 

UNIDAD 160,0000 16,8100 2.689,60 

 

LOTE 85 

Valor Máximo do Lote: R$657,80 (seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Papel alumínio, rolo de 30 cm X 7,5 m. Produto utilizado no uso 
doméstico para preparos de comidas ou para embalar alimentos. 

Alumínio reciclável e não perecível 

Rolo 110,0000 5,9800 657,80 

 
LOTE 86 

Valor Máximo do Lote: R$2.573,15 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e quinze centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Pepino em conserva embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - vidro com 300g 
(Drenado). 

UND 265,0000 9,7100 2.573,15 

 

LOTE 87 

Valor Máximo do Lote: R$693,00 (seiscentos e noventa e três reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Pipoca doce super torrada - produzida com ingredientes selecionados e saudáveis, 
utilizando matérias-primas sãs e limpas, isentos de sujidades. contendo como 

ingredientes canjica (milho) e açúcar. empacotadas através de processos 

automatizadas, sem contato manual,  a embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data 

de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA – embalagem de 150 gr 

PCT 150,0000 4,6200 693,00 
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 LOTE 88 

Valor Máximo do Lote: R$4.366,50 (quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Polvilho azedo - embalagem original de fábrica, com vencimento e 
detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem 

com 500 grs 

PCT 410,0000 10,6500 4.366,50 

 
LOTE 89 

Valor Máximo do Lote: R$2.678,40 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Polvilho doce - embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem 
com 500 grs 

PCT 360,0000 7,4400 2.678,40 

 

LOTE 90 
Valor Máximo do Lote: R$442,26 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Prendedor de roupa, formato retangular, de madeira, medindo 

8cm. Pacote com 12 unidades 

PCT 182,0000 2,4300 442,26 

 

LOTE 91 
Valor Máximo do Lote: R$7.334,85 (sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Preparo sólido artificial para refrescos já vem adoçado, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 
indicação do fabricante - embalagem de 450 gramas, faz 5 litros 

PCT 1.605,0000 4,5700 7.334,85 

 

LOTE 92 

Valor Máximo do Lote: R$1.871,10 (um mil, oitocentos e setenta e um reais e dez centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 QUEIJO RALADO 50 GR UNIDAD 330,0000 5,6700 1.871,10 

 
LOTE 93 

Valor Máximo do Lote: R$4.238,00 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, 

SABOR COLA. 

UNIDAD 1.300,0000 3,2600 4.238,00 

 
LOTE 94 

Valor Máximo do Lote: R$1.605,00 (um mil, seiscentos e cinco reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, 

SABOR GUARANÁ. 

UNIDAD 500,0000 3,2100 1.605,00 

 

LOTE 95 

Valor Máximo do Lote: R$2.310,00 (dois mil, trezentos e dez reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, 
SABOR LARANJA. 

UNIDAD 700,0000 3,3000 2.310,00 

 

LOTE 96 
Valor Máximo do Lote: R$2.135,00 (dois mil, cento e trinta e cinco reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, 

SABOR LIMÃO. 

UNIDAD 700,0000 3,0500 2.135,00 
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LOTE 97 
Valor Máximo do Lote: R$1.107,60 (um mil, cento e sete reais e sessenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Refrigerantes, sabor cola, colorido e aromatizado artificialmente, não 
contem Glúten, garrafa PET, com água gasosa/xarope, embalagem original 

de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDAD 130,0000 8,5200 1.107,60 

 
LOTE 98 

Valor Máximo do Lote: R$3.353,00 (três mil, trezentos e cinquenta e três reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Refrigerantes, sabor cola, sem açúcar, colorido e aromatizado 
artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água gasosa/xarope, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDAD 350,0000 9,5800 3.353,00 

 

LOTE 99 

Valor Máximo do Lote: R$2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Refrigerantes, sabor guaraná, colorido e aromatizado artificialmente, não 

contem Glúten, garrafa PET, com água gasosa/xarope, embalagem original 

de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante - garrafa pet de 02 litro 

UNIDAD 300,0000 8,2000 2.460,00 

 

LOTE 100 
Valor Máximo do Lote: R$2.785,20 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Refrigerantes, sabor laranja, colorido e aromatizado artificialmente, não 

contem Glúten, garrafa PET, com água gasosa/xarope, embalagem original 
de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDAD 330,0000 8,4400 2.785,20 

 

LOTE 101 

Valor Máximo do Lote: R$3.003,30 (três mil e três reais e trinta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Refrigerantes, sabor limão, colorido e aromatizado artificialmente, não 

contem Glúten, garrafa PET, com água gasosa/xarope, embalagem original 
de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDAD 355,0000 8,4600 3.003,30 

 
LOTE 102 

Valor Máximo do Lote: R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Sagu de mandioca, 170 Kcal, 0% gordura, embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante - pacote de 500 Gramas 

PCT 250,0000 7,2000 1.800,00 
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 LOTE 103 

Valor Máximo do Lote: R$1.108,56 (um mil, cento e oito reais e cinquenta e seis centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Sal refinado, 1kg, iodado com granulação uniforme e cristais brancos, com 

no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e dosagem de sais de iodo de no 
mínimo 10 mg e no máximo de 15 mg de iodo por quilo de  acordo com a 

legislação Federal Específica. 

PCT 372,0000 2,9800 1.108,56 

 

LOTE 104 
Valor Máximo do Lote: R$2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor milho com queijo 

parmesão, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 140 grs. 

PCT 200,0000 10,1200 2.024,00 

 

LOTE 105 

Valor Máximo do Lote: R$2.194,00 (dois mil, cento e noventa e quatro reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor presunto, embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - embalagem com 164 grs. 

PCT 200,0000 10,9700 2.194,00 

 

LOTE 106 

Valor Máximo do Lote: R$2.564,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor queijo, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 
indicação do fabricante - embalagem com 164 grs. 

PCT 200,0000 12,8200 2.564,00 

 

LOTE 107 

Valor Máximo do Lote: R$1.492,00 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor requeijão, embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - embalagem com 150 grs 

PCT 200,0000 7,4600 1.492,00 

 
LOTE 108 

Valor Máximo do Lote: R$2.038,00 (dois mil e trinta e oito reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Salgadinho tipo batata frita ondulada, 1º qualidade, embalagem original 

de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante - embalagem com 90 grs. 

PCT 200,0000 10,1900 2.038,00 

 

LOTE 109 

Valor Máximo do Lote: R$2.167,20 (dois mil, cento e sessenta e sete reais e vinte centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Sardinha em conserva, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

lata com 250 gr 

UNIDAD 240,0000 9,0300 2.167,20 
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 LOTE 110 

Valor Máximo do Lote: R$1.717,20 (um mil, setecentos e dezessete reais e vinte centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Suco de néctar da fruta sabor de goiaba, simples, composto liquido com 
vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido 

pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - 
em caixa cartonada contendo 1 litro 

UND 270,0000 6,3600 1.717,20 

 

LOTE 111 

Valor Máximo do Lote: R$3.932,95 (três mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Suco de néctar da fruta sabor de laranja, simples, composto liquido com 

vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido 
pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - 

em caixa cartonada contendo 1 litro 

UND 595,0000 6,6100 3.932,95 

 

LOTE 112 

Valor Máximo do Lote: R$5.438,50 (cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Suco de néctar da fruta sabor de manga, simples, composto liquido com 

vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido 
pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - 

em caixa cartonada contendo 1 litro 

UND 730,0000 7,4500 5.438,50 

 

LOTE 113 

Valor Máximo do Lote: R$6.024,00 (seis mil e vinte e quatro reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Suco de néctar da fruta sabor de maracujá, simples, composto liquido com 

vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido 
pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - 

em caixa cartonada contendo 1 litro 

UND 800,0000 7,5300 6.024,00 

 
LOTE 114 

Valor Máximo do Lote: R$2.603,00 (dois mil, seiscentos e três reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Suco de néctar da fruta sabor de pêssego, simples, composto liquido com 

vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido 
pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - 

em caixa cartonada contendo 1 litro 

UND 380,0000 6,8500 2.603,00 
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 LOTE 115 

Valor Máximo do Lote: R$4.491,50 (quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Suco de néctar da fruta sabor de uva, simples, composto liquido com 
vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido 

pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - 
em caixa cartonada contendo 1 litro 

UND 650,0000 6,9100 4.491,50 

 

LOTE 116 

Valor Máximo do Lote: R$816,00 (oitocentos e dezesseis reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Suco, apresentação líquido, sabor caju, tipo artificial rendimento 5 litros 
embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante – 500 ml 

UNIDAD 170,0000 4,8000 816,00 

 
LOTE 117 

Valor Máximo do Lote: R$1.613,70 (um mil, seiscentos e treze reais e setenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Tempero completo sem pimenta, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 
pote com 1 kg 

UNIDAD 110,0000 14,6700 1.613,70 

 

LOTE 118 
Valor Máximo do Lote: R$843,20 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Tempero completo, sabores variados, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, 

com 12 sachês - pacote com 60 grs 

UNIDAD 155,0000 5,4400 843,20 

 
LOTE 119 

Valor Máximo do Lote: R$2.205,00 (dois mil, duzentos e cinco reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Vinagre de vinho tinto resultante da fermentação acética do vinho  isento 
de corantes artificiais  ácidos orgânicos e minerais estranhos  livre de 

sujidades  material terroso  e detritos de animais ou vegetais  acondionado  

em frasco de 750ml. 

UNIDAD 375,0000 5,8800 2.205,00 

 

LOTE 120 

Valor Máximo do Lote: R$742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Ovo de codorna em conserva 300g UND 50,0000 14,8500 742,50 

 

LOTE 121 
Valor Máximo do Lote: R$384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Pão torrado natural, mínimo 142g PCT 80,0000 4,8000 384,00 

 

LOTE 122 

Valor Máximo do Lote: R$1.626,00 (um mil, seiscentos e vinte e seis reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Aveia em flocos grossos (laminada). Embalagem de 500 g. 
Validade minima de 6 meses 

PCT 200,0000 8,1300 1.626,00 
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 LOTE 123 

Valor Máximo do Lote: R$2.892,00 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Aveia em flocos finos.  Embalagem de 500 g. Validade 
minima de 6 meses 

PCT 200,0000 14,4600 2.892,00 

 

LOTE 124 
Valor Máximo do Lote: R$1.524,60 (um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Leite de soja liquido, sem lactose, emabalagem de 1 litro. Sabor 

Natural Validade minima de 1 mês 

LT 220,0000 6,9300 1.524,60 

 
LOTE 125 

Valor Máximo do Lote: R$21.096,00 (vinte e um mil e noventa e seis reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 Bombom formato unitário 20 gr, cobertura de chocolate e 

recheio cremoso. Pacote com 1kg. 

UND 400,0000 52,7400 21.096,00 

 
LOTE 126 

Valor Máximo do Lote: R$20.174,00 (vinte mil, cento e setenta e quatro reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 PIRULITO - Sabores diversos .Validade mínima de 

12 
meses. Embalagem de 600 gramas. 

PCT 1.100,0000 18,3400 20.174,00 

 

LOTE 127 
Valor Máximo do Lote: R$3.344,00 (três mil, trezentos e quarenta e quatro reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 Barra de cereal integral peso líquido mínimo de 20 gramas, 

sabores diversos 

UNIDAD 2.200,0000 1,5200 3.344,00 

 
LOTE 128 

Valor Máximo do Lote: R$2.175,00 (dois mil, cento e setenta e cinco reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Biscoito salgado porção individual 24 gramas UNIDAD 2.500,0000 0,8700 2.175,00 

 

LOTE 129 

Valor Máximo do Lote: R$5.088,00 (cinco mil e oitenta e oito reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Bolo recheado embalagem individual porção de no mínimo 
35 gramas, sabores diversos 

UNIDAD 2.400,0000 2,1200 5.088,00 

 

LOTE 130 
Valor Máximo do Lote: R$11.886,00 (onze mil, oitocentos e oitenta e seis reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 Suco em embalagem tetrapack 200ml com canudo, 

sabores diversos 

UNIDAD 4.200,0000 2,8300 11.886,00 

 
LOTE 131 

Valor Máximo do Lote: R$2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 Pipoca doce pacote individual com no mínimo 15 

gramas 

UNIDAD 3.000,0000 0,8100 2.430,00 
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 LOTE 132 

Valor Máximo do Lote: R$2.310,00 (dois mil, trezentos e dez reais). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Pão de mel coberto com chocolate porção individual com 
no mínimo 30 gramas 

UNIDAD 1.500,0000 1,5400 2.310,00 

 

LOTE 133 
Valor Máximo do Lote: R$780,00 (setecentos e oitenta reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 Bala de goma porção individual 32 gramas sabores 

diversos 

UNIDAD 1.000,0000 0,7800 780,00 

 
LOTE 134 

Valor Máximo do Lote: R$700,00 (setecentos reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 Amendoim salgado torrado sem pele porção individual com 

no mínimo 25 gramas 

PCT 1.000,0000 0,7000 700,00 

 
LOTE 135 

Valor Máximo do Lote: R$8.770,00 (oito mil, setecentos e setenta reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Pão De Forma Tradicional Com 400g á 500g UNIDAD 1.000,0000 8,7700 8.770,00 

 

LOTE 136 
Valor Máximo do Lote: R$2.592,00 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Batata Palha, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, Pacote 500g 

UNIDAD 200,0000 12,9600 2.592,00 

 

O valor máximo do Edital é de R$ 944.480,13 (novecentos e quarenta  e quatro mil, quatrocentos e oitenta 

reais e treze centavos). 

01) As quantidades especificadas constituem apenas uma estimativa, podendo haver diminuição, de 

acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações.  
 

02) A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de 

outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de 

preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 
 

03) Conferir a documentação de habilitação do Anexo II, inclusive o item 5 para as microempresas. 
 

04) As empresas licitantes deverão seguir todas as Regras e exigências estabelecidas Neste Edital e 

seus anexos, inclusive o ANEXO XIII - Termo de Referência. 
 

05) São fiscais e gestores dos contratos/atas de registro de preço provenientes deste certame, conforme 

cláusula 10 do Anexo XIII – Termo de Referência. 
 

06) As empresas licitantes devem cumprir a legislação vigente ao seu ramo de atuação, caso a mesma 

não cumpra a mesma será denunciada pela administração municipal ao seu órgão responsável para 

fiscalização. 
 

OBSERVAÇÃO 01: EXIGÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A 

PARTIR DE 01/12/2010 CONFORME PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010.  

OBSERVAÇÃO 02: AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO 

"MUNICÍPIO DE PALOTINA".  

OBSERVAÇÃO 03: MANDAR O ARQUIVO DE NOTA FISCAL PARA CONTABILIDADE 

EM PDF e XML PARA nfe@palotina.pr.gov.br. 
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 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 

saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante: 

a)  substituição e apresentação de documentos conforme as exceções legais, ou 

b)  verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

- A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

- A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios, no 

momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
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 ANEXO II 
 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 

Todas as empresas licitantes no ato de cadastrar a sua proposta do Pregão na Plataforma BLL 

deverão anexar em local apropriado toda documentação de habilitação de forma digital.  

Imediatamente após o encerramento da disputa, deverá enviar a proposta ajustada aos itens 

que for declarada vencedora para o email compras@palotina.pr.gov.br, em formato PDF. 

 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 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: 

 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 

 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. 

 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. 

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 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. 

 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

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

los, em formato digital, via email, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação. 

 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 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. 

 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. 

As condições de habilitação consignadas no Edital deverão ser mantidas pela licitante durante 

a vigência da Ata de Registro de Preços. 

 Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação referida no subitem anterior ou 

quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, poderá ser convocada 

outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos 

habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas 

previstas em Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais. 

Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 
 

1. Para comprovação da habilitação jurídica: 
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 a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de 

eleição de seus atuais administradores; 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País;  

d) declaração de idoneidade apresentada de acordo com o modelo constante no Anexo IV.  

e) declaração de inexistência de empregados menores, conforme modelo constante no Anexo 

VI. 

f) declaração de não vínculo com o quadro municipal. 

Parágrafo Único: Os documentos exigidos nas alíneas “a e b”, deste item, poderão ser substituídos 

pela Certidão Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias dos extratos da Junta Comercial, 

devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a 

composição acionária da empresa.  
 

2. Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:  

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Prova de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de 

Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e 

Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou 

sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio 

ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  

f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consiste 

na apresentação de CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS. 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII – A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (CNDT) 
 

3. Para comprovação da qualificação técnica: 

a) comprovação de aptidão da proponente, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, de desempenho de atividades pertinentes e 

compatíveis com o objeto da presente licitação.  

b) O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, carimbado, e deverá(ão) 

conter obrigatoriamente as seguintes informações: razão social, número de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e endereço da pessoa jurídica expedidora; 

nome, função e telefone do responsável pela assinatura; indicação da quantidade fornecida; 

descrição dos produtos ofertados;  

c) No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados 

válidos aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da licitante. 

Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou 

controladoras da empresa licitante, e ainda as que tenham pelo menos uma pessoa física ou 

jurídica como sócia em comum. 
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 d) O contratante reserva-se o direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o objetivo 

de verificar se o(s) atestado(s) é (são) adequado(s) e atendem às exigências contidas neste 

Termo de Referência, podendo exigir apresentação de documentação complementar referente à 

aquisição do objeto relativos aos atestados apresentados.  

Parágrafo Único: O fornecedor(s) que não apresentar a documentação necessária será 

desclassificado, devendo ser chamado o próximo. 
 

4. Para comprovação da qualificação econômico-financeira: 

a) Qualificação econômico-financeira do último exercício social, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos, na conformidade da Norma Brasileira de Contabilidade T2 e T3, 

devidamente registrados na junta comercial: 

1) balanço patrimonial; 

2) demonstrações contábeis; 

3) termo de abertura do livro diário; 

4) termo de encerramento do livro diário; 

5) notas explicativas. 

b) O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser publicado em 

Diário oficial, sendo que as de Capital Aberto deverão, ainda, vir acompanhado de Parecer de 

Auditor(es) independente(s); 

c) Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório 

distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data marcada 

para o recebimento dos envelopes nºs 01 e 02. 

d) A qualificação econômico-financeira das empresas recém-constituídas que não disponham do 

primeiro balanço patrimonial poderão apresentar o termo de abertura do balanço e os balanços 

mensais para que sua situação financeira seja avaliada. 
 

5. Lei Microempresa e empresas de pequeno porte: 

5.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

5.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

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

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

5.1.2 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação. 
5.1.3 Para efeito de aplicação das prerrogativas previstas ás micro empresas e empresas de pequeno 

porte será utilizado o seguinte conceito: 
5.1.3.1 A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 

123/2006, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07/08/2014, e demais alterações, 

DEVERÁ apresentar juntamente com a documentação de Credenciamento:  

01 - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta assinada pelo 

sócio administrador ou por procurador responsável com “PROCURAÇÃO EM ANEXO”; 

02 - Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida 

pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 90(noventa) dias, 

contados a partir da data prevista para recebimento dos envelopes das propostas e da 

habilitação. 
 

6. Da não apresentação de documentação. 

6.1 A não apresentação de documentos constantes no Anexo II, implicará na desabilitação da empresa 

licitante. 

6.2 Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Comissão 

solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos 

supervenientes.  



             Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, nº 898, centro, Palotina/PR, CEP: 85.950-000 

Fone (44) 3649-7800          CNPJ: 76.208.487/0001-64 

 

42 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2022 - RP 

 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 ANEXO III 

 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ANEXADA EM LOCAL PRÓPRIO NO SITE BLL 

JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS.) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

(Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data cumpre os requisitos de 

habilitação e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 

 

 

Local, _____ de _________________ de 2022 

 

 

 

 

(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 IV 

 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ COMPOR O ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

Local, _____ de _________________ de 2022 

 

 

À Comissão de Licitação – Município de Palotina 

 

 

Referente: Edital de Pregão nº. 158/2022 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

   Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão nº. 158/2022, instaurado pelo Município de 

Palotina, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas. 

 

 

   Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

 

     Nome, assinatura do responsável legal da Empresa 
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 ANEXO V 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2022 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 

 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 158/2022 da Prefeitura 

Municipal de Palotina, 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, _____ de _________________ de 2022 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo da empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ COMPOR O ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

 

 

 

Local, _____ de ____________ de 2022 

 

 

À Comissão de Licitação 

 

 

Referente ao edital de Pregão: 158/2022 

 

 

(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 nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 

8666/93. 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS.: 1) Está 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 VII 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULAÇÃO COM O QUADRO FUNCIONAL DO MUNICIPIO 

DE PALOTINA 

 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ COMPOR O ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 

 

..., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no ..., com sede na 

Rua..., no ..., Bairro..., na cidade de..., DECLARA para os devidos fins e de direito, em observância ao 

disposto no art. 9º, inciso III, §3º, da Lei 8666/1993, e com base na Súmula Vinculante 13 do STF e 

Prejulgado 09 do MPjTC, que não possui servidor integrante do quadro funcional do Município de 

Palotina, mesmo que inativo, seja como sócio, cotista, dirigente ou empregado, ou ainda, como 

cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consangüíneo ou afim de servidor público 

do Município de Palotina, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, ou seja membro 

da comissão de licitação, pregoeira ou autoridade ligada à contratação. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente para que surta os efeitos legais e 

jurídicos. 

Local e data. 

 

 

 

_______________________________ 

Representante legal 

(Nome e assinatura) 
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ANEXO VIII – MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ao Município de Palotina 

 

Referente ao Pregão 158/2022. 

 

 

A empresa _____________________________ , sediada na ______________ , na cidade de 

_________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________ por seu 

representante legal, o Sr. ________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da lei, que 

cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MPE, e que: 

 

1) Atende os requisitos previstos no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro 

de 2006 e alterações posteriores. 

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que se 

enquadra como MPE, cujo os dados estão atualizados; 

3) Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento referente ao 

enquadramento como MPE, 

4) Que no exercício atual até a data do certame, o faturamento da empresa não excedeu o limite 

legal para enquadramento de micro empresa. 

 

Estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 

123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame. 

 

 

_________________, _____ de _______________ de ______ 

 

 

____________________________________ 

Nome: ___________________________ 

Cargo:____________________________ 
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ANEXO IX 

 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ COMPOR O ENVELOPE DA PROPOSTA) 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao Município de Palotina  

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: PREGÃO Nº 158/2022 – Comissão de Licitação - Carta-Proposta de Fornecimento. 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, 

que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

  RAZÃO SOCIAL: 

  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

  REPRESENTANTE E CARGO: 

  CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  

  ENDEREÇO e TELEFONE: 

  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 

 

 PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total do edital, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

 A proposta terá validade de 60 (Sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

 

RELAÇÃO DOS ITENS 
 

 

 
LOTE 1 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Café torrado e moído, embalado a vácuo selo de pureza ABIC, com tolerância 

de 1% de impurezas com cascas de paus etc. com ausência de larvas, parasitos 

e substâncias estranhas, umidade máxima de 6% PP de cafeína, mínima de 
0,7% pp forte,  embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante,  embalagem de 500g 

PCT 10.340,0000   

 
LOTE 2 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Achocolatado em pó - vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, 
cheiro característico e sabor doce próprio. Com umidade máxima de 3%. 

Ingredientes açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contem glúten, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 
indicação do fabricante - EMBALAGEM 1 KG. 

PCT 665,0000   
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 LOTE 3 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Açúcar Cristal - de 1º qualidade contendo no mínimo 99,3% de carboidrato 

por porção deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, 
registro no ministério da agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 

05 kg 

PCT 4.765,0000   

 
LOTE 4 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 

(R$) 

1 ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, 
INGREDIENTES SACARINA SÓDICA, CICLAMATO DE SÓDIO E 

EDULCORANTES, TIPO DIETÉTICO, FRASCO COM 100ML, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR. 

UNIDAD 155,0000   

 

LOTE 5 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Agua de coco, embalagem cartonada de 1000 ml UNIDAD 600,0000   

 

LOTE 6 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Água mineral, sem gás, copos de 200 ml UNIDAD 42.440,0000   

 

LOTE 7 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFAS DE 500 
ML 

UNID 3.570,0000   

 

LOTE 8 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Amendoim in natura, sem casca, de 1ª qualidade, embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem com 500 gr 

PCT 420,0000   

 

LOTE 9 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Amido de Milho, produto amiláceo, extraído do milho fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitas. Não podendo 
estar úmido fermentados ou rançosos, sob a forma de pó deverão produzir ligeira 

crepitação quando comprimido entre os dedos,  registro no ministério da 
agricultura SIF,  embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 01 kg 

UNIDAD 400,0000   

 

LOTE 10 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Arroz Agulha, polido, longo fino, tipo 01, isento de materiais terrosos, pedra, 

fungos ou parasitas; livre de umidade e fragmentos estranhos, grãos inteiros, 
registro no ministério da agricultura SIF,  embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 

05kg 

PCT 740,0000   
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LOTE 11 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Arroz Parboilizado, polido, fino, tipo 01, isento de materiais terrosos, pedra, 
fungos ou parasitas; livre de umidade e fragmentos estranhos, grãos inteiros, 

registro no ministério da agricultura SIF,  embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 5 
kg 

PCT 780,0000   

 

LOTE 12 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 AZEITE DE OLIVA - PURO, EXTRA VIRGEM, SEM COLESTEROL, 

EMBALAGEM EM VIDRO, CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. COM 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE, ACIDEZ 
MENOR À 0,7% 

UNIDAD 270,0000   

 

LOTE 13 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Azeitonas em conserva, embalagem de vidro, contendo no 
mínimo 500g, com caroço 

UND 150,0000   

 

LOTE 14 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Azeitonas em conserva, embalagem de vidro, contendo no 
mínimo 500g, sem caroço 

UND 230,0000   

 

LOTE 15 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Balas sortidas macias, diversos sabores, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, 
pacote aproximadamente 600g. 

PCT 830,0000   

 

LOTE 16 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Batata Palha, embalagem original de fábrica, com vencimento e 
detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, Pacote 80 g 

PCT 780,0000   

 

LOTE 17 

Valor Máximo do Lote 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Biscoito Wafer recheado coberto com chocolate. ingredientes: açúcar, farinha 

de trigo enriquecido, gordura hidrogenada, massa de cacau, amendoim, sal e 
emulsificantes, prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir da entrega; 

acondicionamento: caixa com 20 unidades de no mínimo 115gr. Marca de 

referência: Lacta Bis 

UNIDAD 460,0000   
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 LOTE 18 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Biscoito, apresentação quadrado integral , Classificação salgado, 

características adicionais Sem recheio, embalagem original de fábrica, com 
vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, dupla 

face - embalagem aproximada 400 gr 

PCT 1.545,0000   

 

LOTE 19 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, características 

adicionais enriquecido com leite, tipo cream cracker, embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem aproximada 400g 

PCT 2.170,0000   

 
LOTE 20 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, características 
adicionais enriquecido gergelim, tipo biscoito água e sal com gergelim, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - embalagem aproximada 400g 

PCT 1.820,0000   

 

LOTE 21 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e sal, Classificação salgado, 

características adicionais Sem recheio, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, dupla 
face - embalagem aproximada 370g 

PCT 1.450,0000   

 

LOTE 22 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Biscoito, apresentação redonda, tipo pão de mel, sabor mel, classificação 

doce, características adicionais com cobertura de chocolate, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 
do fabricante - embalagem aproximada 340 g 

PCT 1.960,0000   

 

LOTE 23 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. (R$) 

1 Biscoito, apresentação redondo, tipo rosquinha de coco, leite e chocolate, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - embalagem aproximada 720g 

PCT 2.230,0000   
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 LOTE 24 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Biscoito, apresentação retangular, sabor maisena, classificação doce, 

características adicionais sem recheio, com dupla embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem aproximada 360 g 

PCT 1.810,0000   

 

LOTE 25 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Biscoito, apresentação waffle, vários sabores, classificação doce, 
características adicionais com recheio - embalagem aproximada 115g 

PCT 660,0000   

 

LOTE 26 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Biscoito, redondo, doce, com recheio, diversos sabores, embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante pacote com 140 gr. 

PCT 2.680,0000   

 

LOTE 27 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Caixa de bombom - bombons sortido, boa embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, 
caixa com aproximadamente 300 gr. 

UNIDAD 800,0000   

 

LOTE 28 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Caixa de fósforo com palitos longos, contendo no mínimo 200 

palitos em cada caixa. 

UNIDAD 500,0000   

 

LOTE 29 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. (R$) 

1 Caldo de tempero culinário sabor carne com 12 tabletes, caixa com 
aproximadamente 114 gr. embalagem original de fábrica, com vencimento 

e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 

UNIDAD 320,0000   

 

LOTE 30 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. (R$) 

Valor 

Máx. 
Total. (R$) 

1 Caldo de tempero culinário sabor galinha caipira com 12 tabletes, caixa com 

aproximadamente 114 gr. embalagem original de fábrica, com vencimento e 
detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 

UNIDAD 320,0000   

 

LOTE 31 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Canela em casca embalagem com 20 gr. PCT 150,0000   

 

LOTE 32 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Canela em pó - embalagem de 50 gr. PCT 154,0000   
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 LOTE 33 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Canjica branca, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, embalagem com 
500 grs 

PCT 430,0000   

 

LOTE 34 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Catchup suave, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, embalagem com 

mínimo  390 gr 

UNIDAD 190,0000   

 
LOTE 35 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. (R$) 

1 CHÁ DE BOLDO DO CHILE, EMBALAGEM: CAIXA COM 10 

SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. E NO MÁXIMO 20 
GRS. COM IDENFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 

UNIDAD 1.227,0000   

 

LOTE 36 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 

(R$) 

1 CHÁ DE CAMOMILA: EMBALAGEM:CAIXA COM 10 SAQUINHOS, 

CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. E NO MÁXIMO 20 GRS. COM 
IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 

UNIDAD 1.775,0000   

 

LOTE 37 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 CHÁ DE ERVA DOCE : EMBALAGEM:CAIXA COM 10 

SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. E NO MÁXIMO 20 

GRS. COM IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 

UNIDAD 1.585,0000   

 

LOTE 38 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 CHÁ MATE NATURAL GRANEL 250 G UNIDAD 1.165,0000   

 

LOTE 39 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Chá mate, para infusão em água quente, acondicionados em saquinhos 

embalados individualmente em papel, reembalados separadamente em 
plástico ou papel, caixa com 25 saquinhos, envolta em plástico transparente, 

aproximadamente 40 gramas, nos sabores: frutas vermelhas, natural, hortelã, 

cravo e canela, hibisco 

UNIDAD 3.085,0000   

 

LOTE 40 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Chocolate em barra ao leite, com 90 g, ingredientes: açúcar, cacau, leite, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante. 

UNIDAD 500,0000   

 

 

 



             Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, nº 898, centro, Palotina/PR, CEP: 85.950-000 

Fone (44) 3649-7800          CNPJ: 76.208.487/0001-64 

 

54 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2022 - RP 

 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 LOTE 41 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Chocolate granulado, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, com 500 gramas 

PCT 260,0000   

 

LOTE 42 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Coco ralado seco sem açúcar, deverá ser elaborado com endosperma procedente 

de frutos sãos e maduros, não poderá apresentar  cheiro alterado ou rançoso com 

aspecto de fragmentos soltos e de cor branca,  embalagem original de fábrica, 
com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

embalagem de 100 grs 

PCT 420,0000   

 
LOTE 43 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Cogumelos laminados, tipo champignon, em conversa - com 

200 g (Drenado) 

UNIDAD 200,0000   

 

LOTE 44 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Colorífico em pó preparados com matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas e parasitos e de detritos animais ou vegetais, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - embalagem de 500g. 

PCT 205,0000   

 
LOTE 45 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Cravo da índia  embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 

40 gr. 

PCT 100,0000   

 

LOTE 46 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Creme de leite - Creme de leite UHT, sabor suave, consistência firme, A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, embalagem 

cartonada, não amassada, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 200 grs 

UNIDAD 640,0000   

 
LOTE 47 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Doce cremoso de frutas diversos sabores embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 
pote com 900 gr 

UND 120,0000   
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 LOTE 48 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Doce de amendoim em tablete 30 gr (Paçoca) - A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA - embalagem c/ 10 unidades 

UND 450,0000   

 

LOTE 49 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 DOCE DE LEITE, POTE COM 400GRS. INGREDIENTES: LEITE, 

AÇUCAR, GLICOSE DE MILHO, AMIDO DE MILHO, BICARBONATO 
DE SÓDIO E CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO. NÃO 

CONTENDO GLÚTEN, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO 

DE VALIDADE. 

UNIDAD 340,0000   

 

LOTE 50 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Erva de Tererê embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - caixa 500 gr 

UND 215,0000   

 

LOTE 51 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Erva mate - Tipo PN1- 70% (Mínimo) de folhas e 30% de (máximo) outras 

partes do ramo e 100% naturais, produzido com matérias primas sãs e limpas, 

isento de matérias terrosas, pedras fungos ou parasitas, embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante 

- Pacotes de 1 Kg 

PCT 195,0000   

 

LOTE 52 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Extrato de Tomate simples concentrado com no mínimo 1% de carboidratos e 5% 

de sódio por porção, deverá ser preparado com frutos maduros escolhidos sãos e 
sem pele e semente. O produto deverá ser isento de fermentação e não indicar 

processamento defeituoso, embalagem original de fábrica na cor vermelha com 

tampa protetora de plástico, com vencimento e detalhes adicionais conforme 
indicação do fabricante lata com 340 gramas 

UND 580,0000   

 

LOTE 53 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Farinha de mandioca torrada de 1º qualidade, aspecto granuloso fino, isenta de 

matérias terrosas- Registro no Ministério da Agricultura SIF, embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - pacote de 01 Kg 

PCT 150,0000   
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 LOTE 54 

Valor Máximo do Lote 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Farinha de mandioca temperada pronta, sem pimenta, aspecto granuloso, isenta 

de matérias terrosas, Registro no Ministério da Agricultura SIF embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - embalagem de 500 gramas 

PCT 327,0000   

 

LOTE 55 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Farinha de trigo especial - tipo 1, material trigo especial, apresentação em  pó, 

isenta de matérias terrosas, Registro no Ministério da Agricultura SIF, 
embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - pacote de 05 Kg. 

PCT 310,0000   

 
LOTE 56 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Feijão carioquinha - tipo 1, grãos  inteiros, aspecto  brilhosos, liso, isentos de 
matérias terrosas, pedras , fungos ou parasitas, registro do Ministério da 

Agricultura  SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - pacote de 01 Kg 

PCT 400,0000   

 

LOTE 57 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 

(R$) 

1 FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, 

COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, INSENTO DE MATERIAL 

TEROSO, SUJIDADES, MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E 
ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PACOTE 

CONTENDO 1KG. 

PCT 140,0000   

 

LOTE 58 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Fermento Biológico Seco Instantâneo 10gr UND 250,0000   

 
LOTE 59 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Fermento biologico seco 125 gr UND 30,0000   

 
LOTE 60 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Fermento químico em pó produto formado de substancias químicas por influência 

do calor ou umidade produz desprendimento gasoso capas  de expandir massas 

elaboradas  com farinhas, amidos, ou féculas, aumentando-lhes o volume e a 
porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e 

fosofato monocalcico, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 100 gramas 

UND 456,0000   

 
 

 

 
 



             Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, nº 898, centro, Palotina/PR, CEP: 85.950-000 

Fone (44) 3649-7800          CNPJ: 76.208.487/0001-64 

 

57 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2022 - RP 

 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 LOTE 61 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Filme Resinite Pvc Esticavel Aderente 60cm 

aproximadamente 300 mt 

Rolo 140,0000   

 

LOTE 62 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Filtro para café, n.º 103, com 30 unidades UNIDAD 1.015,0000   

 

LOTE 63 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Fósforo com caixa, pacote com 06 caixas, 50 unidades 
cada 

CX 255,0000   

 

LOTE 64 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Fubá mimoso produto obtido pela moagem do grão do milho desgerminado ou não, 

deverão ser aplicadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 

terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos com unidade máxima 
de 15%, acidez máxima de 5%pp, com no mínimo de 7% de proteína, com o 

rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais o peso antes da cocção, 

registro do Ministério da Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com 
vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, - pacote de 01 

Kg 

PCT 280,0000   

 
LOTE 65 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Gelatina em pó diversos sabores, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

caixa c/ mínimo 30 grs 

UND 1.080,0000   

 

LOTE 66 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Legume em conserva  tipo ervilha ingredientes: água açúcar, acido cítrico e 

sal, registro do Ministério da Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 
embalagem de  200g (Drenado) 

UNIDAD 345,0000   

 

LOTE 67 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Leite condensado ingredientes: leite integral, açúcar leite em pó, integral e 

lactose, registro do Ministério da Agricultura SIF, embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem de 395 gramas 

UND 490,0000   

 

LOTE 68 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Leite de coco, embalagem original de fábrica, com vencimento e 
detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - vidro com 200 

mL 

UNIDAD 150,0000   
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 LOTE 69 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor 

Máx. 

Total. (R$) 

1 Lentilha, grãos inteiros aspecto brilhosos, liso, isentos de matérias terrosas, 
pedras, fungos ou parasitas, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote com 500 gr 

PCT 90,0000   

 
LOTE 70 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Macarrão Tipo Aletria - deverão ser fabricados através de matérias primas limpas 
e sãs, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas com no mínimo 

correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento mínimo 

após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

pacote 500 gr 

PCT 435,0000   

 
LOTE 71 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Macarrão tipo ave maria - deverão ser fabricados através de matérias primas 
limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas com no mínimo 

correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento mínimo 

após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

pacote 500 gr 

PCT 505,0000   

 
LOTE 72 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Macarrão tipo conchinha- deverão ser fabricados através de matérias primas 
limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas com no mínimo 

correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento mínimo 

após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

pacote 500 gr 

PCT 485,0000   

 

LOTE 73 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Macarrão tipo espaguete deverão ser fabricados através de matérias primas limpas 

e sãs, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas com no mínimo 
correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento mínimo 

após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

pacote 1 Kg 

PCT 645,0000   

 

LOTE 74 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Macarrão tipo instantâneo diversos sabores, embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - pacote 500 gr 

PCT 100,0000   
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 LOTE 75 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Macarrão tipo parafuso deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e 

sãs, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente 
e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento mínimo após cozimento 

de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 
gr 

PCT 400,0000   

 

LOTE 76 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Macarrão tipo talharim deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e 

sãs, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente 

e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento mínimo após cozimento 
de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante embalagem 

500 gr 

PCT 130,0000   

 

LOTE 77 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Maionese 0% de gordura trans, contém glúten 30 Kcal, embalagem original 

de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante - embalagem de 500 gramas 

UND 670,0000   

 

LOTE 78 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. (R$) 

1 Margarina com sal 0% Gordura Trans, Apresentação: normal, mínimo de 

85% de Lipídios, com sal, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 500g 

UND 770,0000   

 
LOTE 79 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Milho de pipoca tipo 1, preparados com matérias primas sãs isentas de  matérias 
terrosas e parasitos e  de detritos animais  ou vegetais  com no máximo de 15% 

de umidade embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - pacote de 500 gramas 

PCT 450,0000   

 

LOTE 80 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Milho em conserva - nome granulado, pré-cozido, embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do - 
lata de 200 g (Drenado) 

UNIDAD 710,0000   

 

LOTE 81 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Óleo de soja refinado, tipo 1, que  sofreu processo tecnológico adequado 

como degomagem,  neutralização, clarificação, frigorificação ou não 
desodorização, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 900 ml 

UND 1.295,0000   
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LOTE 82 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Orégano fibra alimentar 4% a 0% Kcal, embalagem original de fábrica, 
com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

Pacote com 100 gramas 

UND 255,0000   

 
LOTE 83 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 PALITOS DE DENTE - CAIXA COM 100 

UNIDADES 

UNIDAD 175,0000   

 
LOTE 84 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Palmito em conversa ralado, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

vidro com 300 g (Drenado) 

UNIDAD 160,0000   

 
LOTE 85 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Papel alumínio, rolo de 30 cm X 7,5 m. Produto utilizado no uso 

doméstico para preparos de comidas ou para embalar alimentos. Alumínio 

reciclável e não perecível 

Rolo 110,0000   

 

LOTE 86 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Pepino em conserva embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - vidro com 300g 
(Drenado). 

UND 265,0000   

 

LOTE 87 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Pipoca doce super torrada - produzida com ingredientes selecionados e saudáveis, 

utilizando matérias-primas sãs e limpas, isentos de sujidades. contendo como 
ingredientes canjica (milho) e açúcar. empacotadas através de processos 

automatizadas, sem contato manual,  a embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA – embalagem de 150 gr 

PCT 150,0000   

 

LOTE 88 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Polvilho azedo - embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 

500 grs 

PCT 410,0000   

 

LOTE 89 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Polvilho doce - embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 

500 grs 

PCT 360,0000   
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 LOTE 90 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Prendedor de roupa, formato retangular, de madeira, medindo 

8cm. Pacote com 12 unidades 

PCT 182,0000   

 

LOTE 91 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Preparo sólido artificial para refrescos já vem adoçado, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - embalagem de 450 gramas, faz 5 litros 

PCT 1.605,0000   

 
LOTE 92 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 QUEIJO RALADO 50 GR UNIDAD 330,0000   

 
LOTE 93 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, 

SABOR COLA. 

UNIDAD 1.300,0000   

 
LOTE 94 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, 

SABOR GUARANÁ. 

UNIDAD 500,0000   

 
LOTE 95 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, 

SABOR LARANJA. 

UNIDAD 700,0000   

 

LOTE 96 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, 
SABOR LIMÃO. 

UNIDAD 700,0000   

 

LOTE 97 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Refrigerantes, sabor cola, colorido e aromatizado artificialmente, não contem 

Glúten, garrafa PET, com água gasosa/xarope, embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDAD 130,0000   

 
LOTE 98 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Refrigerantes, sabor cola, sem açúcar, colorido e aromatizado artificialmente, 
não contem Glúten, garrafa PET, com água gasosa/xarope, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDAD 350,0000   
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 LOTE 99 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Refrigerantes, sabor guaraná, colorido e aromatizado artificialmente, não 

contem Glúten, garrafa PET, com água gasosa/xarope, embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - garrafa pet de 02 litro 

UNIDAD 300,0000   

 

LOTE 100 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Refrigerantes, sabor laranja, colorido e aromatizado artificialmente, não 

contem Glúten, garrafa PET, com água gasosa/xarope, embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDAD 330,0000   

 
LOTE 101 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Refrigerantes, sabor limão, colorido e aromatizado artificialmente, não 
contem Glúten, garrafa PET, com água gasosa/xarope, embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDAD 355,0000   

 

LOTE 102 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Sagu de mandioca, 170 Kcal, 0% gordura, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 
pacote de 500 Gramas 

PCT 250,0000   

 

LOTE 103 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Sal refinado, 1kg, iodado com granulação uniforme e cristais brancos, com no 

mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e dosagem de sais de iodo de no mínimo 

10 mg e no máximo de 15 mg de iodo por quilo de  acordo com a legislação 
Federal Específica. 

PCT 372,0000   

 

LOTE 104 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor milho com queijo parmesão, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - embalagem com 140 grs. 

PCT 200,0000   

 

LOTE 105 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor presunto, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 
indicação do fabricante - embalagem com 164 grs. 

PCT 200,0000   
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 LOTE 106 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor queijo, embalagem original 

de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante - embalagem com 164 grs. 

PCT 200,0000   

 

LOTE 107 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor requeijão, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - embalagem com 150 grs 

PCT 200,0000   

 
LOTE 108 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Salgadinho tipo batata frita ondulada, 1º qualidade, embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem com 90 grs. 

PCT 200,0000   

 
LOTE 109 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Sardinha em conserva, embalagem original de fábrica, com vencimento 

e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - lata com 250 

gr 

UNIDAD 240,0000   

 

LOTE 110 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Suco de néctar da fruta sabor de goiaba, simples, composto liquido com 

vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido 

pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em 

caixa cartonada contendo 1 litro 

UND 270,0000   

 
LOTE 111 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. 

(R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Suco de néctar da fruta sabor de laranja, simples, composto liquido com 
vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido 

pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em 
caixa cartonada contendo 1 litro 

UND 595,0000   

 

LOTE 112 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Suco de néctar da fruta sabor de manga, simples, composto liquido com 

vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido 
pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em 

caixa cartonada contendo 1 litro 

UND 730,0000   
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 LOTE 113 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Suco de néctar da fruta sabor de maracujá, simples, composto liquido com 

vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido 
pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em 

caixa cartonada contendo 1 litro 

UND 800,0000   

 
LOTE 114 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 
Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor 
Máx. 

Total. 

(R$) 

1 Suco de néctar da fruta sabor de pêssego, simples, composto liquido com 
vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido 

pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em 
caixa cartonada contendo 1 litro 

UND 380,0000   

 

LOTE 115 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 
(R$) 

Valor 

Máx. 

Total. 
(R$) 

1 Suco de néctar da fruta sabor de uva, simples, composto liquido com vitaminas, 

açúcar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura 
no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com aspecto, cor, cheiro 

e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 

contendo 1 litro 

UND 650,0000   

 

LOTE 116 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Suco, apresentação líquido, sabor caju, tipo artificial rendimento 5 litros 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 
conforme indicação do fabricante – 500 ml 

UNIDAD 170,0000   

 

LOTE 117 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Tempero completo sem pimenta, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 
pote com 1 kg 

UNIDAD 110,0000   

 

LOTE 118 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Tempero completo, sabores variados, embalagem original de fábrica, com 
vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, com 

12 sachês - pacote com 60 grs 

UNIDAD 155,0000   

 
LOTE 119 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor 

Máx. 
Unit. (R$) 

Valor 

Máx. 
Total. 

(R$) 

1 Vinagre de vinho tinto resultante da fermentação acética do vinho  isento de 
corantes artificiais  ácidos orgânicos e minerais estranhos  livre de sujidades  

material terroso  e detritos de animais ou vegetais  acondionado  em frasco 

de 750ml. 

UNIDAD 375,0000   
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 LOTE 120 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Ovo de codorna em conserva 300g UND 50,0000   

 

LOTE 121 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Pão torrado natural, mínimo 142g PCT 80,0000   

 
LOTE 122 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Aveia em flocos grossos (laminada). Embalagem de 500 g. 

Validade minima de 6 meses 

PCT 200,0000   

 

LOTE 123 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Aveia em flocos finos.  Embalagem de 500 g. Validade 
minima de 6 meses 

PCT 200,0000   

 

LOTE 124 
Valor Máximo do Lote 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Leite de soja liquido, sem lactose, emabalagem de 1 litro. Sabor 

Natural Validade minima de 1 mês 

LT 220,0000   

 

LOTE 125 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Bombom formato unitário 20 gr, cobertura de chocolate e recheio 
cremoso. Pacote com 1kg. 

UND 400,0000   

 

LOTE 126 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 PIRULITO - Sabores diversos .Validade mínima de 

12 
meses. Embalagem de 600 gramas. 

PCT 1.100,0000   

 

LOTE 127 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Barra de cereal integral peso líquido mínimo de 20 gramas, 
sabores diversos 

UNIDAD 2.200,0000   

 

LOTE 128 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Biscoito salgado porção individual 24 gramas UNIDAD 2.500,0000   

 

LOTE 129 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Bolo recheado embalagem individual porção de no mínimo 35 
gramas, sabores diversos 

UNIDAD 2.400,0000   

 

LOTE 130 
Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Suco em embalagem tetrapack 200ml com canudo, 
sabores diversos 

UNIDAD 4.200,0000   
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 LOTE 131 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Pipoca doce pacote individual com no mínimo 15 

gramas 

UNIDAD 3.000,0000   

 

LOTE 132 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 

(R$) 

Valor Máx. Total. 

(R$) 

1 Pão de mel coberto com chocolate porção individual com no 

mínimo 30 gramas 

UNIDAD 1.500,0000   

 

LOTE 133 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 Bala de goma porção individual 32 gramas sabores 

diversos 

UNIDAD 1.000,0000   

 
LOTE 134 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$) 

Valor Máx. Total. 
(R$) 

1 Amendoim salgado torrado sem pele porção individual com 

no mínimo 25 gramas 

PCT 1.000,0000   

 
LOTE 135 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. Unit. (R$) Valor Máx. Total. (R$) 

1 Pão De Forma Tradicional Com 400g á 500g UNIDAD 1.000,0000   

 

LOTE 136 

Valor Máximo do Lote:  

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Batata Palha, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, Pacote 500g 

UNIDAD 200,0000   

 

A PROPOSTA: R$ (Algarismos) e (Por extenso) 

PRAZO DE ENTREGA: Deve constar o prazo para início da entrega dos produtos.  

MARCA DOS ITENS: 

 

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como 

os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o 

fornecimento.  

 

LOCAL E DATA 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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 ANEXO X - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

Aos (XXX) dias de XXX, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, 898 – 

Palotina – PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº 6.260/2007 e em face da 

classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

158/2022, com abertura em XXX de XXX de XXX e homologação em XXX de XXX de XXX, o Município de 

Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.208.487/0001-64, neste ato 

representado por seu Prefeito, LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI, brasileiro, casado, portador da cédula 

de identidade RG nº XXX, cadastrado no CPF nº XXX, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 

denominado MUNICÍPIO, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela 

Empresa XXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº XXX, Inscrição Estadual nº XXX, 

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº XXX, estabelecida à Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, na Cidade de XXX, 

Estado de XXX, CEP XXX , Fone: XXX, email: XXX, representada neste ato pelo Sr. XXX, portador da cédula 

de identidade RG nº XXX e CPF nº XXX, residente e domiciliado na Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, na 

cidade de XXX, Estado de XXX, doravante denominado DETENTORA: 
 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente ata REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS 

DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, DENTRO DAS NORMAS E 

EXIGÊNCIAS LEGAIS, pelo período de XXX (XXX) meses, conforme estimativas de consumo indicadas. 
 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 

       

Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 0,00 
 

1.2 As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a 

demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à 

aquisição total. 

1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 

advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para 

aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao 

beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

1.4 Fazem parte integrante desta ata de registro de preços como se nela estivesse transcrito, as condições e 

exigências de contratação estabelecidas no Anexo XIII - Termo de Referência e no Edital do Pregão nº 

XXX/2022 e seus anexos. 

2. DO PREÇO 

2.1 Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para 

pagamento em até XXX (XXXX) dias úteis após a entrega, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo 

detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 

2.2 Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transporte de materiais, embalagens, mão-de-obra e qualquer 

despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital. 
 

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de XXX (XXXX) meses, contados a partir da sua 

publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/2007. 

3.2 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, 

sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e 

ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 

condições. 
 

4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA 

4.1 A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante: 

a) Caberá o acompanhamento e fiscalização da presente ata, na Secretaria Municipal de XXX à Sr(a) 

XXX, Cargo: XXX, portador(a) do RG XXX, e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº XXX, coordenando, 

controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência. Sendo 
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 a Sr(a). XXX, Cargo: XXX, portador(a) do RG nº XXX e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº XXX, o 

seu SUPLENTE. 

4.2 A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria 

Requisitante 
 

5. DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO 

5.1 A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a 

assinatura da ata. 

5.2 O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho 

ou instrumento equivalente. 

5.3 A celebração do compromisso de fornecimento será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento 

ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 

5.4 Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou 

Ordem de Fornecimento. 

5.5 As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado. 
 

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1 As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo 

outros entes da administração direta utilizar o presente registro: 
02.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 511.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.002.28.846.0002.2.065.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.003.04.123.0002.2.009.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.003.04.123.0002.2.009.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.004.11.333.0005.2.015.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.004.11.333.0005.2.078.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.004.22.661.0005.2.058.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.004.22.661.0005.2.058.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.004.23.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.004.23.691.0005.2.059.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.005.18.541.0016.2.055.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.005.18.541.0016.2.055.3.3.90.30.00.00. - 555.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.005.18.541.0016.2.055.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.005.18.542.0016.2.056.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.005.18.542.0016.2.056.3.3.90.30.00.00. - 511.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.005.20.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.005.20.606.0004.2.057.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.005.20.606.0004.2.057.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.005.26.782.0015.2.016.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.32.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.006.12.361.0006.2.040.3.3.90.30.00.00. - 103.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.30.00.00. - 107.99.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.32.00.00. - 107.99.01.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.006.12.361.0006.2.044.3.3.90.30.00.00. - 102.02.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.12.361.0006.2.044.3.3.90.32.00.00. - 102.02.01.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.006.12.365.0006.2.048.3.3.90.30.00.00. - 103.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.13.392.0007.2.052.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.006.13.392.0007.2.052.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 511.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.008.26.782.0015.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.008.26.782.0015.2.062.3.3.90.30.00.00. - 504.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.32.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
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 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.32.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 494.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.32.00.00. - 494.09.02.05.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.011.08.242.0010.2.013.3.3.90.30.00.00. - 941.09.06.06.26 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 941.09.06.06.26 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 941.09.06.06.26 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 941.09.06.06.26 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.011.08.244.0010.3.052.3.3.90.30.00.00. - 1022.09.06.06.19 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

02.012.08.243.0010.6.002.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.012.08.243.0010.6.002.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
02.012.08.243.0010.6.002.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

02.015.08.244.0010.2.017.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
 

7. DOS PAGAMENTOS 

7.1 O pagamento será efetuado à empresa detentora em até XXX (XXX) dias úteis após entrega, mediante 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. Sendo efetuada a retenção de 

tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente. 

7.1.1 O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da 

Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações. 

7.2 Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora 

ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para 

isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado 

o crédito. 

7.3 Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a 

devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 

9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

7.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à 

DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento 

fiscal não acarretando qualquer ônus para o Município de Palotina. 
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 7.5 Para as empresas sediadas no Município de Palotina, será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL 

ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010. 

7.6 Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra 

em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs. 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar as entregas do objeto desta Ata. 

8.2 Solicitar o objeto licitado através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou 

entregue pessoalmente. 

8.3 Receber o objeto licitado solicitado. 

8.4 Controlar o recebimento do o objeto licitado solicitado. 

8.5 Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 

8.6 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 

8.7 Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, 

defeitos ou incorreções. 

8.8 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 

8.9 Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto na Ata de Registro de Preços. 
 

9. DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

9.1 A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o 

transporte e descarga dos materiais. 

9.2 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, 

previdenciários, fiscais ou comerciais. 

9.3 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim 

de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de 

suas obrigações. 

9.4 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de 

habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração da presente ata de registro de preço. 

9.5 Efetuar as entregas nos locais, horários e quantidades indicadas e solicitadas pelo MUNICÍPIO. 

9.6 Todo e qualquer fornecimento de material fora do estabelecido nesta Ata, em desacordo com as 

especificações, será imediatamente notificado, que ficará obrigada a substituir prontamente os produtos, 

correndo por sua conta e risco tais substituições. 
 

10. DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

10.1 Os produtos deverão ser entregues, no local designado pela Secretaria Requisitante, em até XXX (XXX) 

dias após solicitação, mediante apresentação da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento expedida pelo 

órgão solicitante, no endereço mencionado no edital, obedecendo-se o cronograma e os locais indicados no 

edital.  

10.2 Todos os custos relativos a entrega do objeto desta licitação será de responsabilidade da DETENTORA. 

10.3 Todos os produtos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos 

não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida à detentora para substituição, 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

10.4 Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou 

Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração 

convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, conforme artigo 4º 

Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto ás demais detentoras, sendo aplicadas às faltosas as 

penalidades descritas no item 10. 

10.4.1 Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada por e-

mail. 

10.5. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distintas, ou seja, de 

acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, 

o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 
 

11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS 

11.1 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o 

retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução da Ata 

de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, 

poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 

(citar o órgão) pelo infrator: 
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 a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) 

anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e 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. 

11.2 O atraso injustificado na entrega do objeto registrado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo 

por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor 

da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em conseqüências o 

MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo 

primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 

11.3 Havendo atraso de pagamento, pagará o Município à detentora multa correspondente a 0,1% (zero virgula 

um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 

11.4 A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente Ata de Registro de 

Preços, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da Ata de 

Registro de Preços. 

11.5 A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com a presente Ata de Registro de Preços, 

implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de 

Preços. 

11.6 A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Ata, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, para 

efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 

11.7 A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia 

defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 87 da Lei 

8.666/93 e alterações. 

11.8 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 

12. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

12.1 Os licitantes devem observar e a detentora deve observar e fazer observar, por seus fornecedores o mais alto 

padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

12.1.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução da Ata de Registro de Preços;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 

o processo de licitação ou de execução da Ata de Registro de Preços;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 

ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução da Ata de Registro de Preços;  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção.  

12.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 

organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 

agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 

execução um contrato financiado pelo organismo.  

12.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
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13. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

13.1 Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 

13.1.1 Pelo Município, quando: 

I – a detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; 

II – a detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, 

sem justificativa aceitável; 

III – a detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços; 

IV – em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 

V – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver 

acordo quanto a sua atualização; 

VI – por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: 

I – os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver 

acordo quanto a sua atualização; 

II – comprovar a impossibilidade de executar a Ata de Registro de Preços de acordo com a ata de 

registro de preços. 

13.2 Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será 

publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 

13.3 A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser 

protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 

13.3.1 Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções 

administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 

13.4 Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente 

subseqüente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer. 

13.5 Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa detentora será comunicada por 

correspondência com aviso de recebimento. 

13.5.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita 

através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 

publicação. 
 

14. DA PUBLICIDADE 

14.1 Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município e no site do município através 

do Diário Oficial. 
 

15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

15.1 Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser 

revistos, a qualquer tempo.  

15.1.1 Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da 

Administração ou mediante solicitação a empresa detentora, desde que apresentadas as devidas 

justificativas. 

15.1.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no 

mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 

15.2 Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, 

mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato 

motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos: 

I – planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos 

elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da 

empresa;(Planilha em anexo) 

II – cópia autenticada da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço. 

15.3 Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será 

concedido a partir da data do protocolo do pedido. 

15.3.1 A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do 

processo de revisão dos preços. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado. 

16.2 Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela 

presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 
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 16.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais 

normas aplicáveis. 

 

 

     LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI             Sr(a). XXXXXXXXXXXX                 

        MUNICÍPIO DE PALOTINA                                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX                        

  MUNICÍPIO                                                                        DETENTORA  

 

  

Testemunhas: 

1. _______________________                 2. _______________________ 

  NOME/RG          NOME/RG  

  

 

 

  

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

 

PRODUTO 

Itens    Base de Calculo  Valor R$ 

1 Preço de compra a vista    0 

2 Frete   0 

3 Custo operacional   0 

4 Margem %  % 0 

5 Preço sem o ICMS (1+2+3+4)   0 

6 ICMS %  % 0 

7 Outros encargos   0 

8 Preço de faturamento (5 + 6 + 7)   0 
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ANEXO XI 

 

(DEVE CONSTAR DENTRO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS) 

  

FORMULARIO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

  

(A não apresentação desse formulário não implica na inabilitação da licitante)  

  

 DECLARAÇÃO contendo informações para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços.  

  

Razão Social da proponente: ____________________________________________________, 

Endereço ____________________________________________________________________, 

Bairro ______________________________________________ CEP: ___________________, 

Cidade ______________________________, Estado _________________________________, 

CNPJ nº _____________________________________________________________________, 

Inscrição Estadual nº ___________________________________________________________, 

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº _______________________________________________, 

Nº do telefone ___________________ Nº de fax da empresa __________________________, 

Nome do representante legal autorizado para assinatura da Ata de Registro de Preços, (aac), 

_____________________________________________________________________________ 

Função do representante legal, (aac), ______________________________________________ 

Endereço do representante legal, (aac), ____________________________________________ 

RG nº ___________________ Órgão emissor _________ 

CPF nº ____________________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

  

  

                                   _______________, ______ de ______ de 2022. 

  

  

  

  

  

Assinatura e Identificação do Representante da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, nº 898, centro, Palotina/PR, CEP: 85.950-000 

Fone (44) 3649-7800          CNPJ: 76.208.487/0001-64 

 

75 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2022 - RP 

 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

  

ANEXO XII 

 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVE FAZER PARTE DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 

 

SERVE APENAS COMO MODELO DO DOCUMENTO EXIGIDO NO ANEXO II ITEM 3 - 

Para comprovação da qualificação técnica 

 

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Conforme Cláusula 03 do ANEXO II. 

  

  

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa ___________________, inscrita no CNPJ/MF nº 

____________________, inscrição estadual nº ___________________, com sede à Rua 

____________, neste Município e Comarca de _________________ estado do(e) ______________, 

forneceu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , sendo compatível ou pertinente ao objeto, esta 

unidade, esta sendo executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, ate o presente 

data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

  

  

Palotina/Pr ____ de _______ de _______  

  

  

 

Nome da empresa que emitiu este atestado 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Nome do Representante da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

carimbo da empresa 

  



             Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, nº 898, centro, Palotina/PR, CEP: 85.950-000 

Fone (44) 3649-7800          CNPJ: 76.208.487/0001-64 

 

76 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2022 - RP 

 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

  

ANEXO XIII - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

1.1 O presente termo tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS 

DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS 

LEGAIS, conforme as especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 
 

2. MOTIVAÇÃO 

2.1 A referida contratação justifica-se para atender a demanda junto as Diversas Secretarias do Poder Executivo 

Municipal, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao 

Município de Palotina/PR. 

____________________________ 

Lucas Pedron 

Secretário Municipal de Administração 
 

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

3.1 Os bens, objeto desta licitação, enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 

10.520/2002, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente 

encontradas no mercado. A contratação visa, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta que 

garanta a boa qualidade dos produtos ofertados a custos reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos 

governamentais;  

3.2 A modalidade de licitação para contratação será o Pregão eletrônico, no tipo menor preço; 

3.3 Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, a Administração não fica obrigada a adquirir todo o 

quantitativo de itens licitados; 

_______________________________     __________________________________ 

 Aline Fernanda Kuehl     Sidnei Ferreira Fernandes 

       Pregoeira/Portaria nº 43/2021         Coord. do Dep. de Licitações e Compras 
 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 Entregar os produtos em boa conservação para consumo, conforme cronograma fornecido pelas 

Secretarias, a qual formulará periodicamente, tendo a proponente o prazo máximo de até 10 (dez) dias a contar 

do recebimento da solicitação, para entregar o produto solicitado no local designado pela solicitante.  

4.2 Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos 

com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas, 

toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da 

Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme 

tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF).  

4.3 Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as especificações 

mínimas exigidas abaixo:  

• Identificação do produto;  

• embalagem original e intacta,  

• data de fabricação, 

• data de validade,  

• peso líquido,  

• Número do Lote,  

• Nome do fabricante. 

• Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber. 

4.4 Segue abaixo lista de itens, com seus respectivos quantitativos: 
 

Item Código Descrição Unidade Qtde 

1 66886 

Café torrado e moído, embalado a vácuo selo de pureza ABIC, com tolerância de 1% de impurezas com cascas de paus etc. 

com ausência de larvas, parasitos e substâncias estranhas, umidade máxima de 6% PP de cafeína, mínima de 0,7% pp forte,  

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante,  embalagem de 

500g 

PCT 10340 

2 45396 

Achocolatado em pó - vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce próprio. 

Com umidade máxima de 3%. Ingredientes açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contem glúten, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - EMBALAGEM 1 KG. 

PCT 665 

3 66867 

Açúcar Cristal - de 1º qualidade contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção deverá ser fabricado de cana de 

açúcar livre de fermentação, registro no ministério da agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 05 kg 

PCT 4765 

4 66868 

ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA SÓDICA, 

CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, TIPO DIETÉTICO, FRASCO COM 100ML, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS BICO DOSADOR. 

UNIDADE 155 

5 57103 Água de coco, embalagem cartonada de 1000 ml UNIDADE 600 
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6 66869 Água mineral, sem gás, copos de 200 ml UNIDADE 42440 

7 34810 Água mineral, sem gás, garrafas de 500 ml UNIDADE 3570 

8 66870 
Amendoim in natura, sem casca, de 1ª qualidade, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - embalagem com 500 gr 
PCT 420 

9 36186 

Amido de Milho, produto amiláceo, extraído do milho fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas e parasitas. Não podendo estar úmido fermentados ou rançosos, sob a forma de pó deverão produzir 

ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos,  registro no ministério da agricultura SIF,  embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 01 kg 

UNIDADE 400 

10 66871 

Arroz Agulha, polido, longo fino, tipo 01, isento de materiais terrosos, pedra, fungos ou parasitas; livre de umidade e 

fragmentos estranhos, grãos inteiros, registro no ministério da agricultura SIF,  embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 05kg 

PCT 740 

11 66872 

Arroz Parboilizado, polido, fino, tipo 01, isento de materiais terrosos, pedra, fungos ou parasitas; livre de umidade e 

fragmentos estranhos, grãos inteiros, registro no ministério da agricultura SIF,  embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 5 kg 

PCT 780 

12 66874 
AZEITE DE OLIVA - PURO, EXTRA VIRGEM, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM EM VIDRO, CONTENDO NO 

MÍNIMO 500 ML. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE, ACIDEZ MENOR À 0,7% 
UNIDADE 270 

13 70719 Azeitonas em conserva, embalagem de vidro, contendo no mínimo 500g, com caroço UNIDADE 150 

14 70720 Azeitonas em conserva, embalagem de vidro, contendo no mínimo 500g, sem caroço UNIDADE 230 

15 66875 
Balas sortidas macias, diversos sabores, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante, pacote aproximadamente 600g. 
PCT 830 

16 66876 
Batata Palha, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, 

Pacote 80 g 
PCT 780 

17 57106 

Biscoito Wafer recheado coberto com chocolate. ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecido, gordura hidrogenada, 

massa de cacau, amendoim, sal e emulsificantes, prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir da entrega; 

acondicionamento: caixa com 20 unidades de no mínimo 115gr. Marca de referência: Lacta Bis 

UNIDADE 460 

18 66877 

Biscoito, apresentação quadrado integral , Classificação salgado, características adicionais Sem recheio, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, dupla face - embalagem 

aproximada 400 gr 

PCT 1545 

19 66878 

Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, características adicionais enriquecido com leite, tipo cream 

cracker, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

embalagem aproximada 400g 

PCT 2170 

20 66879 

Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, características adicionais enriquecido gergelim, tipo biscoito água 

e sal com gergelim, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem aproximada 400g 

PCT 1820 

21 66880 

Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e sal, Classificação salgado, características adicionais Sem recheio, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, dupla face - 

embalagem aproximada 370g 

PCT 1450 

22 66881 

Biscoito, apresentação redonda, tipo pão de mel, sabor mel, classificação doce, características adicionais com cobertura de 

chocolate, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

embalagem aproximada 340 g 

PCT 1960 

23 66882 
Biscoito, apresentação redondo, tipo rosquinha de coco, leite e chocolate, embalagem original de fábrica, com vencimento 

e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem aproximada 720g 
PCT 2230 

24 66883 

Biscoito, apresentação retangular, sabor maisena, classificação doce, características adicionais sem recheio, com dupla 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem 

aproximada 360 g 

PCT 1810 

25 66884 
Biscoito, apresentação waffle, vários sabores, classificação doce, características adicionais com recheio - embalagem 

aproximada 115g 
PCT 660 

26 66885 
Biscoito, redondo, doce, com recheio, diversos sabores, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante pacote com 140 gr. 
PCT 2680 

27 57116 
caixa de bombom - bombons sortidos, boa embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante, caixa com aproximadamente 250gr. 
UNIDADE 800 

28 66887 Caixa de fósforo com palitos longos, contendo no mínimo 200 palitos em cada caixa. UNIDADE 500 

29 45399 
Caldo de tempero culinário sabor carne com 12 tabletes, caixa com aproximadamente 114 gr. embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 
UNIDADE 320 

30 45399 
Caldo de tempero culinário sabor galinha caipira com 12 tabletes, caixa com aproximadamente 114 gr. embalagem original 

de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 
UNIDADE 320 

31 66888 Canela em casca – embalagem com 20 gr. PCT 150 

32 66889 Canela em pó - embalagem de 50 gr. PCT 154 

33 66890 
Canjica branca, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, 

embalagem com 500 grs 
PCT 430 

34 36241 
Catchup suave, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, 

embalagem com mínimo  390 gr 
UNIDADE 190 

35 41004 
CHÁ DE BOLDO DO CHILE, EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. E 

NO MÁXIMO 20 GRS. COM IDENFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 
UNIDADE 1227 

36 41003 
CHÁ DE CAMOMILA: EMBALAGEM:CAIXA COM 10 SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. E NO 

MÁXIMO 20 GRS. COM IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 
UNIDADE 1775 

37 57119 
CHÁ DE ERVA DOCE : EMBALAGEM:CAIXA COM 10 SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. E NO 

MÁXIMO 20 GRS. COM IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 
UNIDADE 1585 

38 57120 CHÁ MATE NATURAL GRANEL 250 G UNIDADE 1165 

39 57121 

Chá mate, para infusão em água quente, acondicionados em saquinhos embalados individualmente em papel, reembalados 

separadamente em plástico ou papel, caixa com 25 saquinhos, envolta em plástico transparente, aproximadamente 40 

gramas, nos sabores: frutas vermelhas, natural, hortelã, cravo e canela, hibisco 

UNIDADE 3085 

40 57122 
Chocolate em barra ao leite, com 90 g, ingredientes: açúcar, cacau, leite, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 
UNIDADE 500 

41 66891 
Chocolate granulado, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante, com 500 gramas 
PCT 260 

42 66892 

Coco ralado – seco sem açúcar, deverá ser elaborado com endosperma procedente de frutos sãos e maduros, não poderá 

apresentar  cheiro alterado ou rançoso com aspecto de fragmentos soltos e de cor branca,  embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 100 grs 

PCT 420 

43 36252 Cogumelos laminados, tipo champignon, em conversa - com 200 g (Drenado) UNIDADE 200 

44 66893 

Colorífico em pó – preparados com matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos e de detritos 

animais ou vegetais, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem de 500g. 

PCT 205 

45 66894 
Cravo da índia  embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

embalagem com 40 gr. 
PCT 100 

46 36257 

Creme de leite - Creme de leite UHT, sabor suave, consistência firme, A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, embalagem cartonada, não amassada, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 200 grs 

UNIDADE 640 

47 36259 
Doce cremoso de frutas – diversos sabores embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - pote com 900 gr 
UNIDADE 120 

48 70685 

Doce de amendoim em tablete 30 gr (Paçoca) - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA - embalagem c/ 10 unidades 

UNIDADE 450 

49 41002 DOCE DE LEITE, POTE COM 400GRS. INGREDIENTES: LEITE, AÇUCAR, GLICOSE DE MILHO, AMIDO DE UNIDADE 340 
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MILHO, BICARBONATO DE SÓDIO E CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO. NÃO CONTENDO GLÚTEN, 

COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. 

50 36263 
Erva de Tererê – embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

caixa 500 gr 
UNIDADE 215 

51 66895 

Erva mate - Tipo PN1- 70% (Mínimo) de folhas e 30% de (máximo) outras partes do ramo e 100% naturais, produzido 

com matérias primas sãs e limpas, isento de matérias terrosas, pedras fungos ou parasitas, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - Pacotes de 1 Kg 

PCT 195 

52 36265 

Extrato de Tomate – simples concentrado com no mínimo 1% de carboidratos e 5% de sódio por porção, deverá ser 

preparado com frutos maduros escolhidos sãos e sem pele e semente. O produto deverá ser isento de fermentação e não 

indicar processamento defeituoso, embalagem original de fábrica na cor vermelha com tampa protetora de plástico, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante – lata com 340 gramas 

UNIDADE 580 

53 66896 

Farinha de mandioca – torrada de 1º qualidade, aspecto granuloso fino, isenta de matérias terrosas- Registro no Ministério 

da Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - pacote de 01 Kg 

PCT 150 

54 66897 

Farinha de mandioca temperada pronta, sem pimenta, aspecto granuloso, isenta de matérias terrosas, Registro no 

Ministério da Agricultura SIF embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - embalagem de 500 gramas 

PCT 327 

55 66898 

Farinha de trigo especial - tipo 1, material trigo especial, apresentação em  pó, isenta de matérias terrosas, Registro no 

Ministério da Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - pacote de 05 Kg. 

PCT 310 

56 66899 

Feijão carioquinha - tipo 1, grãos  inteiros, aspecto  brilhosos, liso, isentos de matérias terrosas, pedras , fungos ou 

parasitas, registro do Ministério da Agricultura  SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - pacote de 01 Kg 

PCT 400 

57 66900 

FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 

15%, INSENTO DE MATERIAL TEROSO, SUJIDADES, MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, 

ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PACOTE CONTENDO 1KG. 

PCT 140 

58 70721 Fermento Biológico Seco Instantâneo 10gr UNIDADE 250 

59 70722 Fermento biologico seco 125 gr UNIDADE 30 

60 36270 

Fermento químico em pó – produto formado de substancias químicas por influência do calor ou umidade produz 

desprendimento gasoso capas  de expandir massas elaboradas  com farinhas, amidos, ou féculas, aumentando-lhes o 

volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosofato monocalcico, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 

100 gramas 

UNIDADE 456 

61 66901 Filme Resinite Pvc Esticavel Aderente 40cm aproximadamente 300 mt ROLO 140 

62 36137 Filtro para café, n.º 103, com 30 unidades UNIDADE 1015 

63 66902 Fósforo com caixa, pacote com 06 caixas, 50 unidades cada CAIXA 255 

64 66903 

Fubá mimoso – produto obtido pela moagem do grão do milho desgerminado ou não, deverão ser aplicadas a partir de 

matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos com unidade 

máxima de 15%, acidez máxima de 5%pp, com no mínimo de 7% de proteína, com o rendimento mínimo após o 

cozimento de 2,5 vezes a mais o peso antes da cocção, registro do Ministério da Agricultura SIF, embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, - pacote de 01 Kg 

PCT 280 

65 36273 
Gelatina em pó – diversos sabores, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - caixa c/ mínimo 30 grs 
UNIDADE 1080 

66 36280 

Legume em conserva  tipo ervilha ingredientes: água açúcar, acido cítrico e sal, registro do Ministério da Agricultura SIF, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de  

200g (Drenado) 

UNIDADE 345 

67 36282 

Leite condensado – ingredientes: leite integral, açúcar leite em pó, integral e lactose, registro do Ministério da Agricultura 

SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem 

de 395 gramas 

UNIDADE 490 

68 36283 
Leite de coco, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

vidro com 200 mL 
UNIDADE 150 

69 66904 
Lentilha, grãos inteiros aspecto brilhosos, liso, isentos de matérias terrosas, pedras, fungos ou parasitas, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote com 500 gr 
PCT 90 

70 66905 

Macarrão Tipo Aletria - deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, 

parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento mínimo após 

cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 435 

71 66906 

Macarrão tipo ave maria - deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, 

parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento mínimo após 

cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 505 

72 66907 

Macarrão tipo conchinha- deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, 

parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento mínimo após 

cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 485 

73 66908 

Macarrão tipo espaguete – deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, 

parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento mínimo após 

cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 1 Kg 

PCT 645 

74 66909 
Macarrão tipo instantâneo – diversos sabores, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 
PCT 100 

75 66910 

Macarrão tipo parafuso – deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, 

parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento mínimo após 

cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 400 

76 66911 

Macarrão tipo talharim – deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias terrosas, 

parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com rendimento mínimo após 

cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante – embalagem 500 gr 

PCT 130 

77 36295 
Maionese – 0% de gordura trans, contém glúten 30 Kcal, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 500 gramas 
UNIDADE 670 

78 36299 
Margarina com sal – 0% Gordura Trans, Apresentação: normal, mínimo de 85% de Lipídios, com sal, embalagem original 

de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 500g 
UNIDADE 770 

79 66912 

Milho de pipoca – tipo 1, preparados com matérias primas sãs isentas de  matérias terrosas e parasitos e  de detritos 

animais  ou vegetais  com no máximo de 15% de umidade embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - pacote de 500 gramas 

PCT 450 

80 36308 
Milho em conserva - nome granulado, pré-cozido, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do - lata de 200 g (Drenado) 
UNIDADE 710 

81 36313 

Óleo de soja – refinado, tipo 1, que  sofreu processo tecnológico adequado como degomagem,  neutralização, clarificação, 

frigorificação ou não desodorização, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - embalagem de 900 ml 

UNIDADE 1295 

82 36314 
Orégano – fibra alimentar 4% a 0% Kcal, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - Pacote com 100 gramas 
UNIDADE 255 

83 26045 Palitos de dente - caixa com 100 unidades UNIDADE 175 

84 45404 
Palmito em conversa ralado, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - vidro com 300 g (Drenado) 
UNIDADE 160 
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 85 66913 
Papel alumínio, rolo de 30 cm X 7,5 m. Produto utilizado no uso doméstico para preparos de comidas ou para embalar 

alimentos. Alumínio reciclável e não perecível 
ROLO 110 

86 57129 
Pepino em conserva – embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - vidro com 300g (Drenado). 
UNIDADE 265 

87 66914 

Pipoca doce super torrada - produzida com ingredientes selecionados e saudáveis, utilizando matérias-primas sãs e limpas, 

isentos de sujidades. contendo como ingredientes canjica (milho) e açúcar. empacotadas através de processos 

automatizadas, sem contato manual,  a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA – embalagem de 150 gr 

PCT 150 

88 66915 
Polvilho azedo - embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

embalagem com 500 grs 
PCT 410 

89 66916 
Polvilho doce - embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

embalagem com 500 grs 
PCT 360 

90 66917 Prendedor de roupa, formato retangular, de madeira, medindo 8cm. Pacote com 12 unidades PCT 182 

91 66918 
Preparo sólido artificial para refrescos – já vem adoçado, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 450 gramas, faz 5 litros 
PCT 1605 

92 62124 QUEIJO RALADO 50 GR UNIDADE 330 

93 66919 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, SABOR COLA. UNIDADE 1300 

94 66920 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, SABOR GUARANÁ. UNIDADE 500 

95 66921 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, SABOR LARANJA. UNIDADE 700 

96 66922 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, SABOR LIMÃO. UNIDADE 700 

97 36337 

Refrigerantes, sabor cola, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

garrafa pet de 02 litros 

UNIDADE 130 

98 36338 

Refrigerantes, sabor cola, sem açúcar, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

garrafa pet de 02 litros 

UNIDADE 350 

99 36339 

Refrigerantes, sabor guaraná, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

garrafa pet de 02 litro 

UNIDADE 300 

100 36340 

Refrigerantes, sabor laranja, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

garrafa pet de 02 litros 

UNIDADE 330 

101 36341 

Refrigerantes, sabor limão, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

garrafa pet de 02 litros 

UNIDADE 355 

102 66923 
Sagu de mandioca, 170 Kcal, 0% gordura, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - pacote de 500 Gramas 
PCT 250 

103 36347 

Sal refinado, 1kg, iodado com granulação uniforme e cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e 

dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e no máximo de 15 mg de iodo por quilo de  acordo com a legislação 

Federal Específica. 

PCT 372 

104 66924 
Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor milho com queijo parmesão, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 140 grs. 
PCT 200 

105 66925 
Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor presunto, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 164 grs. 
PCT 200 

106 66926 
Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor queijo, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 164 grs. 
PCT 200 

107 66927 
Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor requeijão, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 150 grs 
PCT 200 

108 66928 
Salgadinho tipo batata frita ondulada, 1º qualidade, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - embalagem com 90 grs. 
PCT 200 

109 36357 
Sardinha em conserva, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - lata com 250 gr 
UNIDADE 240 

110 36358 

Suco de néctar da fruta – sabor de goiaba, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e 

conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada contendo 1 litro 

UNIDADE 270 

111 36359 

Suco de néctar da fruta – sabor de laranja, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e 

conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada contendo 1 litro 

UNIDADE 595 

112 36360 

Suco de néctar da fruta – sabor de manga, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e 

conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada contendo 1 litro 

UNIDADE 730 

113 36361 

Suco de néctar da fruta – sabor de maracujá, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e 

conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada contendo 1 litro 

UNIDADE 800 

114 36362 

Suco de néctar da fruta – sabor de pêssego, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e 

conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada contendo 1 litro 

UNIDADE 380 

115 36363 

Suco de néctar da fruta – sabor de uva, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e 

conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada contendo 1 litro 

UNIDADE 650 

116 36364 
Suco, apresentação líquido, sabor caju, tipo artificial rendimento 5 litros embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante – 500 ml 
UNIDADE 170 

117 36367 
Tempero completo sem pimenta, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - pote com 1 kg 
UNIDADE 110 

118 36368 
Tempero completo, sabores variados, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante, com 12 sachês - pacote com 60 grs 
UNIDADE 155 

119 4367 

Vinagre de vinho tinto resultante da fermentação acética do vinho  isento de corantes artificiais  ácidos orgânicos e 

minerais estranhos  livre de sujidades  material terroso  e detritos de animais ou vegetais  acondionado  em frasco de 

750ml. 

UNIDADE 375 

120 70741 Ovo de codorna em conserva 300g Unidade 50 

121 70742 Pão torrado natural, mínimo 142g PCT 80 

122 75030 Aveia em flocos grossos (laminada). Embalagem de 500 g. Validade minima de 6 meses PCT 200 

123 75031 Aveia em flocos finos.  Embalagem de 500 g. Validade minima de 6 meses PCT 200 

124 75032 Leite de soja liquido, sem lactose, emabalagem de 1 litro. Sabor Natural Validade minima de 1 mês  LT 220 

125 75033 Bombom formato unitário 20 gr, cobertura de chocolate e recheio cremoso. Pacote com 1kg.  KG 400 

126 75034 
PIRULITO - Sabores diversos .Validade mínima de 12 

meses. Embalagem de 600 gramas. 
PCT 1100 

127 75035 Barra de cereal integral peso líquido mínimo de 20 gramas, sabores diversos Unidades 2200 

128 75036 Biscoito salgado porção individual 24 gramas Unidades 2500 

129 75037 Bolo recheado embalagem individual porção de no mínimo 35 gramas, sabores diversos Unidades 2400 

130 75038 Suco em embalagem tetrapack 200ml com canudo, sabores diversos Unidades 4200 

131 75039 Pipoca doce pacote individual com no mínimo 15 gramas Unidades 3000 

132 75040 Pão de mel coberto com chocolate porção individual com no mínimo 30 gramas Unidades 1500 

133 75041 Bala de goma porção individual 32 gramas sabores diversos Unidades 1000 



             Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, nº 898, centro, Palotina/PR, CEP: 85.950-000 

Fone (44) 3649-7800          CNPJ: 76.208.487/0001-64 

 

80 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2022 - RP 

 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 
134 75042 Amendoim salgado torrado sem pele porção individual com no mínimo 25 gramas PCT 1000 

135 75043 Pão De Forma Tradicional Com 400g á 500g Unidades 1000 

136 75044 
Batata Palha, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, 

Pacote 500g 
UNIDADE 200 

 

5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

5.1 PRAZO - A empresa vencedora do certame terá o prazo de no máximo até 10(dez) dias corridos para entregar o 

material solicitado em cada secretaria requisitante. Por se tratar de Registro de Preços por item, e a Administração Pública 

Municipal não possuir uma central de compras, cada secretaria realiza o procedimento de compras de produtos de acordo 

com as suas necessidades.  

5.2 LOCAL - O local de entrega sempre será no Município de Palotina, podendo ser  no centro, bairros ou zona rural (São 

Camilo/Vila Floresta). Cada secretaria no ato da emissão do seu pedido de compra irá definir o local de entrega contendo 

endereço, horário de entrega, e horário de atendimento para recebimento bem como o nome do responsável para o 

recebimento provisório.  

5.3 CONDIÇÕES DE ENTREGA - Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na 

solicitação/empenho. As entregas devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. 

5.3.1 - Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega total, a mesma deverá entrar em 

contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as 

sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal. 

5.4 O recebimento do objeto se dará, provisoriamente, no ato da entrega no local designado pela secretaria requisitante, 

para posterior verificação da conformidade com as especificações contidas neste termo de referência. 

5.5 No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento. 

5.6 O recebimento definitivo se dará em até 5(cinco) dias após o recebimento provisório, após verificação de que os 

materiais foram entregues de acordo com as condições e as especificações deste Termo de Referência. 

5.7 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em desacordo com a proposta, com 

defeito, sem a qualidade exigida, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por escrito. Neste caso 

serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação, quando ocorrerá um novo 

recebimento provisório, e o reinício de contagem dos prazos. 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 O objeto a ser licitado será para uso das diversas secretarias, oriundo de recurso próprio, e/ou federal, desta 

Municipalidade. 

Conforme relatório em anexo. 

 Assinatura Coordenação de Planejamento: 
 

Nome/Cargo:_________________________________________________________________________. 
 

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

___________________________ 

Felipe Zago 

Secretário de Finanças 
 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

8.1 A presente licitação terá validade de 12 (doze) meses, correspondentes a validade das Atas de Registro de 

Preços. 
 

9. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO 

9.1 O objeto licitado deverá SEGUIR OS PADRÕES DE MERCADO, com garantia mínima de 06 (seis) meses, 

salvo se a garantia de fábrica for maior, permanecerá esta. 

9.2 Caso o produto apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, situação 

esta perceptível apenas durante a sua utilização/aplicação, a Contratada deverá prestar todo o apoio técnico 

necessário visando a substituição do produto pelo que atenda as especificações previstas, inclusive se 

responsabilizando pela intermediação junto ao fabricante, caso necessário. 
 

10. INDICAÇÃO DE GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO 

10.1 As Secretarias definem como Fiscais de Contrato oriundo deste Termo, para as atas de registro de preço e 

os contratos advindos delas, conforme ofícios anexos ao processo, os (as) seguintes colaboradores (as):  
 

01 – Gabinete: 
Fiscal de Contrato: Leonor Idio Kirsten / Assessor de Assuntos Comunitários / CPF: 296.231.119-91 

Suplente: Vosmir Firmino / Chefe de Gabinete / CPF: 644.044.209-00 

Gestor de Contrato: Vosmir Firmino / Chefe de Gabinete / CPF: 644.044.209-00 

Suplente: Leonor Idio Kirsten / Assessor de Assuntos Comunitários / CPF: 296.231.119-91 
 

02 - Secretaria Municipal de Administração 
Fiscal de Contrato: Isabel Machado Gonçalves / Auxiliar de Serviços Gerais / CPF: 262.228.798-45 
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 Suplente: Marinalva Pereira / Zeladora / CPF: 042.992.251-55 

Gestor de Contrato: Angela Aparecida de Couto Genero / Escriturária / CPF: 871.121.089-34 

Suplente: Rafael Fernando Soares Marques / Escriturário / CPF: 095.990.209-01 
 

03 - Secretaria Municipal de Finanças 

A secretaria através de ofício manifestou não ter interesse em participar desta licitação. 
 

04 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo  

Fiscal de Contrato: Talita Sousa Baches / Escrituraria / CPF: 032.827.441-02 

Suplente: Fernanda Holz Kirsten Spessatto / Agente Social / CPF: 040.743.209-40 

Gestor de Contrato: Marineide de Souza Lisbôa / Auxiliar Administrativa / CPF: 018.228.809-98 

Suplente: Talita Sousa Baches / Escrituraria / CPF: 032.827.441-02 
 

05 - Secretaria Municipal de Agricultura 

Fiscal de Contrato: Clair Pasqualotto / Auxiliar Agropecuário / CPF: 369.286.589-91 

Suplente: Eliza Signor de Andrade / Auxiliar Administrativa / CPF: 835.769.089-00 

Gestor de Contrato: Eliza Signor de Andrade / Auxiliar Administrativa / CPF: 835.769.089-00 

Suplente: Augusto Moesch / Técnico em Meio Ambiente / CPF: 052.220.219-55 
 

06 - Secretaria Municipal de Esportes 

Fiscal de Contrato: João Guilherme da Silva Ferrreira / Chefe de gabinete / CPF: 005.182.790-57 

Suplente: Silvanir Vicente Rosseto / Vigia / CPF: 566.400.059-72 

Gestor do Contrato: Silvanir Vicente Rosseto / Vigia / CPF: 566.400.059-72 

Suplente: Alcione Dotto / Professor Educação Física / CPF: 031.329.829-70 
 

07 - Secretaria Municipal de Obras e Transportes Públicos 

Fiscal de Contrato: Denilson Busatta / Fiscal de Obras / CPF: 904.222.799-00 

Suplente: Eduardo Marcelo Gris / Auxiliar Administrativo / CPF: 035.868.489-78 

Gestor de Contrato: Eduardo Marcelo Gris / Auxiliar Administrativo / CPF: 035.868.489-78 

Suplente: Vanessa Dionara Scher / Desenhista / CPF: 059.068.339-00 
 

08 - Secretaria Municipal de Planejamento 

A secretaria através de ofício manifestou não ter interesse em participar desta licitação. 
 

09 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Fiscal de Contrato: Rosicler Mafacioli / Nutricionista / CPF: 438.490.910-15 

Suplente: Daniela Nava da Palma / Nutricionista / CPF: 033.792.249-79 

Gestor de Contrato: Franciele Fátima Guissardi Kuki / Técnica em Contabilidade / CPF: 032.952.009-12 

Suplente: Suelene Simoni Araujo Mattia / Chefe de Gabinete / CPF: 681.060.689-00 
 

10 - Secretaria Municipal de Saúde 

Fiscal de Contrato: Maria Terezinha Vieceli Kloch / Auxiliar de limpeza / CPF 026.497.869-22 

Suplente: Elsone Fernanda Ost Fischborn / Nutricionista / CPF: 895.873.590-20 

Gestor de Contrato: Ezequias Pereira da Palma / Contador / CPF: 044.477.599-42 

Suplente: Nissandra Karsten / Farmacêutica / CPF: 006.340.899-90 
 

11 - Secretaria Municipal de Assistência Social: 

Fiscal de Contrato: José Maria da Silva / Agente Social / CPF: 580.787.979-15 

Suplente: Cleide Baumgartner /Assistente Social / CPF: 761.677.049-53 

Gestor de Contrato: Altamir Adair Mucke / Técnico em Contabilidade / CPF: 566.398.649-91 

Suplente: Diogo Vequiato Canhete / Auxiliar Administrativo / CPF: 103.796.549-38 
 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo.  As regras para 

recebimento definitivo seguem as condições mencionadas no item 05 deste Termo, mediante apresentação da 

Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições 

sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente; 

11.2 Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado; 

11.3 O Município de Palotina poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam 

devidas pela empresa vencedora;  

11.4 No caso de a execução do objeto desta licitação não estar de acordo com as especificações e demais 

exigências fixadas neste Termo de Referência, o Município de Palotina fica desde já autorizado a reter o 

pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-

se à empresa vencedora as multas previstas; 
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 11.5 Na impossibilidade de serem refeitas as entregas rejeitadas, ou na hipótese de elas não serem entregues, o 

valor respectivo será descontado da importância devida à empresa vencedora, sem prejuízo das demais medidas 

cabíveis. 

11.6 A nota fiscal deverá vir acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;  

b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a entrega dos materiais, objeto deste Termo de Referência;  

12.2 Solicitar os produtos através de “Solicitação de Despesa” e encaminhar para a empresa vencedora por e-

mail ou entregue pessoalmente, quando sua sede for nesta Comarca;  

12.3 Receber e controlar os materiais solicitados;  

12.4 Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para pagamento; 

12.5 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; 

12.6 Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, 

defeitos ou incorreções; 

12.7 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais; 

12.8 Aplicar se necessário as sanções, conforme previsto no Edital/Ata de Registro/Contrato. 
 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 Entregar os itens, definidos neste termo de Referência de acordo com a legislação pertinente, sendo vedadas 

soluções alternativas para consecução do objeto, ressalvando as hipóteses de expressa anuência por parte da 

administração;  

13.2 Entregar o objeto conforme especificado e dentro do prazo de entrega estipulado neste Termo de 

Referência; 

13.3 Prestar garantia e suporte técnico conforme estabelecido neste Termo de Referência; 

13.4 Entregar itens em conformidade com as especificações estabelecidas no instrumento convocatório, em 

quantidade e qualidade, nos prazos e forma estabelecidos; 

13.5 Responder pelos danos causados diretamente a Administração Pública Municipal de Palotina ou a seus aos 

bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

13.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais; 

13.7 Substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas os materiais: 

13.7.1 Que não estiverem em conformidade com as especificações; 

13.7.2 Em que forem detectados defeitos de fabricação ou de má qualidade. 

13.8 Ressarcir os danos causados, direta ou indiretamente, a Administração Pública Municipal de Palotina ou a 

terceiros, decorrentes de: 

13.8.1 Culpa ou dolo, durante a entrega dos materiais;  

13.8.2 Defeito ou má qualidade dos materiais, verificada durante sua utilização, independentemente da 

ocorrência do recebimento definitivo. 

13.9 Prestar garantia e suporte técnico conforme estabelecido neste Termo de Referência. 
 

14. HABILITAÇÃO 

14.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Comprovação de aptidão da proponente, mediante apresentação de atestado (s) fornecido (s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, de desempenho de atividades pertinentes e compatíveis 

com o objeto da presente licitação;  

b) O (s) atestado (s) deverá (ão) ser apresentado (s) em papel timbrado, carimbado e deverá (ão) conter 

obrigatoriamente as seguintes informações: Razão Social, número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ) e endereço da Pessoa Jurídica expedidora; nome, função e telefone do 

Responsável pela assinatura; indicação da quantidade fornecida; descrição dos produtos entregues;  

c) No caso de atestado (s) emitido (s) por empresa da iniciativa privada, não será (ao) considerado (s) 

válido (s) aquele (s) emitido (s) por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, quais 

seja, as empresas controladas ou controladoras da empresa licitante e ainda as que tenham pelo menos 

uma pessoa física ou jurídica como sócia em comum; 

d) O contratante reserva-se o direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o objetivo de 

verificar se o (s) atestado (s) é (são) adequado (s) e atende (m) às exigências contidas neste Termo de 

Referência, podendo exigir apresentação de documentação complementar. 
 

14.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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 a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 

Sociedades Comerciais e acompanhado, no caso de Sociedade por Ações, dos documentos de eleição de 

seus atuais administradores; 

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no 

País;  

d) Declaração de idoneidade apresentada de acordo com o modelo constante no Anexo IV; 

e) Declaração de inexistência de empregados menores de idade de acordo com o modelo constante no 

Anexo VI;  

f) Declaração de “não vínculo” com o quadro de funcionários da Prefeitura de Palotina/PR. 

Parágrafo Único: Os documentos exigidos nas alíneas „a‟ e „b‟ supra, poderão ser substituídos pela Certidão 

Simplificada expedida pela Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta Comercial, 

devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a composição 

acionária da empresa.  
 

14.3 HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Prova de inscrição 

no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de 

Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à 

Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da 

proponente ou outra equivalente na forma da lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de 

Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou 

outra equivalente na forma da lei;  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da 

proponente ou outra equivalente na forma da lei;  

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, com a 

apresentação de CND (Certidão Negativa de Débitos) do INSS e CRS (Certidão de Regularidade de 

Situação) do FGTS; 

g) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa, nos termos do Titulo VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto – 

Lei nº 5.452, de  1º de maio de 1943 (CNDT). 
 

14.4 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Qualificação econômico-financeira do último exercício social, mediante a apresentação dos seguintes 

documentos, em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade T2 e T3, devidamente 

registrados na junta comercial: 

I - balanço patrimonial; 

II - demonstrações contábeis; 

III - termo de abertura do livro diário; 

IV - termo de encerramento do livro diário; 

V - notas explicativas. 

b) O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser publicado em Diário oficial, 

sendo que as de Capital Aberto deverão, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor (es) 

independente(s); 

c) Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório 

distribuidor do local da sede da proponente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data 

aprazada para o recebimento dos envelopes; 

d) A qualificação econômico-financeira das empresas recém-constituídas que não disponham do primeiro 

balanço patrimonial poderão apresentar o termo de abertura do balanço e os balanços mensais para que 

sua situação financeira seja avaliada; 

14.5 A não apresentação de documentos constantes nesta clausula 14, implicará na desabilitação da empresa 

licitante. 
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 15. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

15.1 O tipo de julgamento das propostas será menor preço por item. 
 

16. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS  

16.1 É necessário apresentar amostra de todos os itens deste referido pregão.   

16.2 Se a empresa cotar a marca de referência, por esta já ter reconhecimento no mercado, a empresa declarada 

vencedora do item ficará isenta da apresentação das amostras. Se o item não tiver marca de referência a empresa 

deverá apresentar amostra do mesmo; 

16.2.1 Durante a sessão as nutricionistas da secretaria de saúde e de assistência farão a análise das marcas 

apresentadas, e estas farão um relatório dos itens que precisam de amostra ou não de acordo com a marca 

cotada na proposta de preços. 

16.3 A amostra será solicitada apenas da empresa vencedora do item; 

16.4 A empresa declarada vencedora terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para apresentar a amostra para 

avaliação, a qual deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Compras e Licitações, 

no endereço: Rua Aldir Pedron, nº 898, Centro, Fone: (44) 3649-7838, aos cuidados de Marinalva Pereira, 

Município de Palotina/Pr. 

16.5 A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante e respectivo Pregão. 

16.6 Os produtos/materiais para os quais foram solicitadas amostras deverão estar acondicionados nas 

embalagens fechadas/lacradas (quando possível) e originais fornecidas pelos fabricantes, contendo informações 

que permitam conferir as especificações, ou estarem acompanhados de ficha ou laudos técnicos que comprovem 

sua compatibilidade com as especificações do Edital e seus anexos. 

16.7 As embalagens das amostras serão abertas e submetidos à quaisquer testes que a comissão de avaliação 

julgar necessários. 

16.8 A avaliação da amostra será feita por comissão especializada, que irá verificar se as mesmas atendem as 

Exigências do Edital.  

16.9 Serão usados como critérios de análise:  

a) Especificação técnica das embalagens, unidades de medida e a gramatura de cada item comparado as 

especificações do edital. 

16.10 Se a empresa licitante quiser acompanhar a análise da sua amostra à mesma poderá solicitar para a equipe 

responsável para participar do processo de análise; 

16.11 Se a empresa não apresentar a sua amostra para análise a mesma será desclassificada do certame e será 

convocada a licitante com melhor classificação para apresentar a sua amostra; 

16.12 Enquanto não expirado o prazo para a entrega da amostra, o licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e 

modificações no produto/material apresentado, junto com a comissão avaliadora e com o aval desta.  

16.13 Caso rejeitada a(s) amostra(s) do licitante melhor qualificado e que apresentou proposta de preços, o 

pregoeiro analisará a proposta do(s) licitante(s) subsequente(s), respeitados os termos do Edital.  

16.14 Em caso de necessidade de convocação dos licitantes remanescentes com proposta classificada, a amostra 

será exigida anteriormente à adjudicação, nos termos do Edital. 

16.15 Para reduzir custos, a empresa licitante que tiver interesse poderá trazer suas amostras e se for declarada 

vencedora de algum item a mesma poderá de imediato apresentar a sua amostra para avaliação; 

16.16 A comissão técnica irá emitir laudo de avaliação das amostras que será disponibilizado no portal da 

transparência do município e encaminhado por email a todas as licitantes, para que todas as partes interessadas 

saibam do resultado da análise das amostras, antes do processo ser encaminhado para parecer jurídico e possível 

adjudicação e homologação do certame. 

16.17 Após a homologação do certame, o licitante terá 03 (três) dias úteis, para retirar a amostra rejeitada no 

mesmo endereço indicado para a entrega. Após o decurso de tal prazo, não havendo a retirada, as amostras serão 

descartadas. 
 

17. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO 

17.1 Como critério de identificação do quantitativo a ser licitado, a secretaria requisitante realizou uma 

estimativa através das licitações ocorridas nos anos anteriores com o objeto desta licitação, através de relatórios 

anexados ao processo, bem como pedidos das secretarias para alterações e acréscimos através de ofício. 

Responsáveis pela análise de quantitativo: 

_________________________________________________________________________________________ 

Nome/Cargo: Sr. Rafael Fernando Soares Marques / Escriturário / CPF: 095.990.209-01  
 

18. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO 

18.1 Considerando as especificações e quantitativos estabelecidos para o objeto a ser licitado, informo para os 

devidos fins, que a Secretaria Municipal de Administração, através do servidor abaixo assinado, realizou a 
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 pesquisa de preços, as quais se encontram anexas, chegou-se ao valor de R$ 944.480,13 (novecentos e quarenta  

e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e treze centavos), apurado através da escolha do preço médio, para 

cálculo dos valores referenciais de mercado conforme Tabelas I e II, anexa. 

Responsável pela Pesquisa: 

__________________________________________________________________________________________ 

Nome/Cargo: Sr. Rafael Fernando Soares Marques / Escriturário / CPF: 095.990.209-01 
 

19. PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

19.1 O valor máximo desta licitação é de R$ 944.480,13 (novecentos e quarenta  e quatro mil, quatrocentos e 

oitenta reais e treze centavos). 
19.2 Caso haja necessidade de reajuste ao valor de mercado para os itens licitados durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, a empresa vencedora deverá solicitá-lo previamente mediante ofício acompanhado da 

comprovação da alteração de valor de mercado (por meio de notas de compras atuais comparadas as do período 

de ocorrência da licitação, leis, etc.).  
 

20. MULTAS E SANÇÕES 

20.1 Levando-se em conta o caso concreto, o nível de gravidade e os prejuízos causados à Administração, a licitante 

que:  

a) Não mantiver sua proposta ou solicitar o cancelamento do lance depois de finalizada a etapa de disputa ou, 

ainda, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Termo/Edital/Contrato;  

b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos no 

Termo/Edital/Contrato;  

c) Não enviar amostra para análise, quando for o caso, se esta exigência estiver prevista no 

Termo/Edital/Contrato;  

d) Recusar-se ou deixar de responder diligência solicitada durante a análise da proposta ou da documentação de 

habilitação;  

e) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução do Contrato; 

f) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato no prazo previsto; 

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração 

Municipal pelo prazo de até 06 (seis) meses. 

20.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato resultante deste Pregão, poderão ser aplicadas as seguintes penas:  

a) Advertência, no caso de inexecução parcial do contrato;  

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do contrato;  

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não 

aceito pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias deixar de atender totalmente à Autorização de Fornecimento 

ou à ordem de serviço;  

d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não 

aceito pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias atender parcialmente à Autorização de Fornecimento ou à 

ordem de serviço.  

20.3 A licitante que:  

a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de capacidade para assinatura 

do Contrato/Nota de Empenho, de acordo com o solicitado; 

b) Recusar-se ou deixar de assinar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;  

c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à contratação; 

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Prefeitura Municipal 

pelo prazo de 01 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta. 

20.4 A licitante que:  

a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados;  

b) Atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias;  

c) Entregar produtos ou prestar serviços com características diversas daquelas constantes de sua proposta, salvo 

se mediante devida comprovação quanto à equivalência em processo administrativo adequado e aprovado pela 

autoridade competente, ou no Contrato, recusando-se ou deixando de substituí-lo no prazo fixado;  

d) Deixar de prestar garantia técnica a quaisquer dos itens relativos à licitação, dentro do prazo exigido no 

instrumento convocatório;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Municipalidade pelo 

prazo de 02 (dois) a 03 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global 

atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho 

20.5 A licitante que:   

a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Pregão; 
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 Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 

04 (quatro) anos.  

b) Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade;  

Pena: impedimento de licitar pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

20.6 A licitante que:  

a) Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o Pregoeiro, Presidente ou 

membro da comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa acusação quanto à prática dos servidores envolvidos 

na realização do certame;  

b) Solicitar sua inabilitação depois de concluída a fase de habilitação;  

c) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no prazo estabelecido 

pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de lances ou obtido 

mediante negociação;  

d) Interpor recurso meramente protelatório, com base em fundamentação que já tenha sido motivo de 

impugnação ao Edital e seus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor intenção de recurso e 

posteriormente deixar de apresentá-lo, causando morosidade à disputa da licitação;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração 

Municipal pelo prazo de 03 (três) meses, e ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) em relação ao 

valor total estimado do (s) item (ns) em disputa. 

20.7 Se o licitante comportar-se de modo inidôneo:  

a) Praticando atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração 

Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total 

de sua proposta ou ao valor do empenho ou Contrato;  

b) Participando, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade aplicada 

anteriormente, a qual será constatada mediante a verificação dos quadros societários, objetos sociais e/ou 

endereços, da empresa participante e da penalizada anteriormente;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração 

Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total 

de sua proposta ou ao valor do empenho ou Contrato;  

20.8 A dosimetria das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do processo 

administrativo:  

a) o dano causado à Administração;  

b) o caráter educativo da pena;  

c) a reincidência como maus antecedentes;  

d) a proporcionalidade.  

20.9 O licitante que cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão, 

falsificação ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, ficará sujeito a pena de impedimento de 

licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

20.10 Será assegurado ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa;  

20.11 A aplicação de uma das penalidades previstas no Termo/Edital/Contrato não exclui a possibilidade de aplicação 

de outras cumulativamente;  

20.12 As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o licitante será 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas Termo/Edital/Contrato e em demais cominações 

legais;  

20.13 Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.  
 

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO   

21.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores o mais alto 

padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

21.1.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução de contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 

o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 

artificiais e não competitivos;  
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 d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato;  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção 

seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção.  

21.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 

ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 

indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 

momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado 

pelo organismo.  

21.4 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá 

concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por 

ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e 

registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 

22. LEI MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

22.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

22.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

22.2.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

ou revogar a licitação. 

22.2.3 Para efeito de aplicação das prerrogativas previstas às micro empresas e empresas de pequeno porte será 

utilizado o seguinte conceito: 

22.2.3.1 A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, 

de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07/08/2014, e demais alterações, DEVERÁ apresentar 

juntamente com a documentação de Credenciamento:  

01 - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta assinada pelo sócio 

administrador ou por procurador responsável com “PROCURAÇÃO EM ANEXO”; 

02 - Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela 

Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 90(noventa) dias, contados a partir 

da data prevista para recebimento dos envelopes das propostas e da habilitação. 
 

21. CONDIÇÕES GERAIS 

23.1 A simples apresentação de proposta pelas licitantes implicará a aceitação de todas as disposições do presente 

Termo/Edital/Contrato; 

23.2 Assegura-se ao Município de Palotina/PR o direito de:  

23.2.1 Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93);  

23.2.2 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93), decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado;  

23.2.3 Alterar as condições do presente Termo/Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização; 

23.3 Reserva-se à Pregoeira o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares e 

pertinentes; 

23.4 A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedado a inclusão de documento ou informação que 

deveria constar originalmente da proposta; 

23.5 A empresa declarada vencedora do certame, após a homologação e adjudicação do processo licitatório, deverá 

assinar o Contrato no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos. Caso contrário, poderá sofrer as sanções 

estabelecidas no subitem 20.1, alínea f. 

23.6 O Contratante se reserva no direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o objetivo de 

verificar se os documentos exigidos são adequados e atendem às exigências contidas no Termo de 
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 Referência/Edital, podendo exigir a apresentação de documentação complementar, inclusive com abertura de 

prazos para a licitante apresentar o documento.   

 

Palotina/PR, 11 de Agosto de 2022. 

 

____________________________________ 

SR. LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 

Prefeito Municipal
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 TABELA I TERMO DE REFERÊNCIA - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS MEDIANTE PESQUISA DE MERCADO 
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1 66886 

Café torrado e moído, embalado a vácuo selo de pureza ABIC, com tolerância de 1% de impurezas com cascas de 

paus etc. com ausência de larvas, parasitos e substâncias estranhas, umidade máxima de 6% PP de cafeína, 
mínima de 0,7% pp forte,  embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante,  embalagem de 500g 

PCT 10340 18,90 23,90 19,98     21,51   22,49                         16,98 17,00 23,90 11,42 19,56 202.250,40 

2 45396 

Achocolatado em pó - vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce 

próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contem 

glúten, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 
EMBALAGEM 1 KG. 

PCT 665 39,60 18,90 22,90 19,90 22,40                                   27,13 10,70 23,08 15.348,20 

3 66867 

Açúcar Cristal - de 1º qualidade contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção deverá ser fabricado de 

cana de açúcar livre de fermentação, registro no ministério da agricultura SIF, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 05 kg 

PCT 4765 19,90 22,90 22,90 24,00 23,95                               17,49   26,79 16,58 21,81 103.924,65 

4 66868 
ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA 
SÓDICA, CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, TIPO DIETÉTICO, FRASCO COM 100ML, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR. 

UNIDADE 155 6,99 12,90 6,90                                 7,59 5,92   6,58 5,20 7,44 1.153,20 

5 57103 Água de coco, embalagem cartonada de 1000 ml UNIDADE 600 9,25 13,90 8,98               9,49                 14,98 7,99     7,10 10,24 6.144,00 

6 66869 Água mineral, sem gás, copos de 200 ml UNIDADE 42440 0,60 2,40   1,09 0,99                   0,79           0,69   0,65 0,47 0,96 40.742,40 

7 34810 Água mineral, sem gás, garrafas de 500 ml UNIDADE 3570 2,29 1,99     2,20     2,15                         1,59 2,66 2,50 0,94 2,04 7.282,80 

8 66870 
Amendoim in natura, sem casca, de 1ª qualidade, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 500 gr 
PCT 420 7,99 7,46   15,75         11,99                         6,40 9,40 9,80 9,83 4.128,60 

9 36186 

Amido de Milho, produto amiláceo, extraído do milho fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta 
de matérias terrosas e parasitas. Não podendo estar úmido fermentados ou rançosos, sob a forma de pó deverão 

produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos,  registro no ministério da agricultura SIF,  

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote 

de 01 kg 

UNIDADE 400 19,70 13,90 16,50 18,80                             19,98 21,99       7,00 16,84 6.736,00 

10 66871 

Arroz Agulha, polido, longo fino, tipo 01, isento de materiais terrosos, pedra, fungos ou parasitas; livre de 

umidade e fragmentos estranhos, grãos inteiros, registro no ministério da agricultura SIF,  embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 05kg 

PCT 740 18,70 24,90 35,00         24,99                       24,29 19,99     20,00 23,98 17.745,20 

11 66872 

Arroz Parboilizado, polido, fino, tipo 01, isento de materiais terrosos, pedra, fungos ou parasitas; livre de 

umidade e fragmentos estranhos, grãos inteiros, registro no ministério da agricultura SIF,  embalagem original de 
fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 5 kg 

PCT 780 21,30 23,90 31,90         24,99       28,58             25,59   19,90     19,50 24,46 19.078,80 

12 66874 

AZEITE DE OLIVA - PURO, EXTRA VIRGEM, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM EM VIDRO, 

CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE, 

ACIDEZ MENOR À 0,7% 

UNIDADE 270 29,90 38,90 30,98           29,90                         26,85 28,50 25,90 30,13 8.135,10 

13 70719 Azeitonas em conserva, embalagem de vidro, contendo no mínimo 500g, com caroço UNIDADE 150 21,80 32,40 15,90   15,11             25,29               20,59       12,00 20,44 3.066,00 

14 70720 Azeitonas em conserva, embalagem de vidro, contendo no mínimo 500g, sem caroço UNIDADE 230 17,80 39,90                   27,49                   15,12   19,80 24,02 5.524,60 

15 66875 
Balas sortidas macias, diversos sabores, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante, pacote aproximadamente 600g. 
PCT 830 10,90 19,90 9,90 10,74                                 9,99     7,60 11,51 9.553,30 

16 66876 
Batata Palha, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante, Pacote 80 g 
PCT 780 6,45 6,90 6,00     5,49                                   3,80 5,73 4.469,40 

17 57106 

Biscoito Wafer recheado coberto com chocolate. ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecido, gordura 

hidrogenada, massa de cacau, amendoim, sal e emulsificantes, prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir da 
entrega; acondicionamento: caixa com 20 unidades de no mínimo 115gr. Marca de referência: Lacta Bis 

UNIDADE 460 5,40 4,20 5,75 6,49                                       4,29 5,23 2.405,80 

18 66877 

Biscoito, apresentação quadrado integral , Classificação salgado, características adicionais Sem recheio, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, dupla 

face - embalagem aproximada 400 gr 

PCT 1545 7,88 9,10 7,29           8,19                       7,25     5,10 7,47 11.541,15 

19 66878 
Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, características adicionais enriquecido com leite, tipo 
cream cracker, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem aproximada 400g 

PCT 2170 7,20 12,90 5,75                   6,90               6,90   7,42 4,10 7,31 15.862,70 

20 66879 

Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, características adicionais enriquecido gergelim, tipo 

biscoito água e sal com gergelim, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - embalagem aproximada 400g 

PCT 1820 6,95 12,90 7,25           8,19                     8,99 7,25     4,80 8,05 14.651,00 

21 66880 

Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e sal, Classificação salgado, características adicionais Sem recheio, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, dupla 

face - embalagem aproximada 370g 

PCT 1450 5,90 11,90 5,75 5,54               6,00                       3,99 6,51 9.439,50 

22 66881 

Biscoito, apresentação redonda, tipo pão de mel, sabor mel, classificação doce, características adicionais com 

cobertura de chocolate, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 
do fabricante - embalagem aproximada 340 g 

PCT 1960 6,99 11,90 5,50 5,83                                       4,50 6,94 13.602,40 

23 66882 
Biscoito, apresentação redondo, tipo rosquinha de coco, leite e chocolate, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem aproximada 720g 
PCT 2230 9,95 16,90 10,50                 11,54                       8,50 11,48 25.600,40 

24 66883 

Biscoito, apresentação retangular, sabor maisena, classificação doce, características adicionais sem recheio, com 

dupla embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 
embalagem aproximada 360 g 

PCT 1810 5,70 13,90 6,99   6,99       8,15                       5,60     3,38 7,24 13.104,40 

25 66884 
Biscoito, apresentação waffle, vários sabores, classificação doce, características adicionais com recheio - 

embalagem aproximada 115g 
PCT 660 2,35 4,90 2,50                       2,99                 1,70 2,89 1.907,40 

26 66885 
Biscoito, redondo, doce, com recheio, diversos sabores, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante pacote com 140 gr. 
PCT 2680 2,79 4,20 2,75   2,79             4,61                       1,36 3,08 8.254,40 

27 57116 
caixa de bombom - bombons sortidos, boa embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 
conforme indicação do fabricante, caixa com aproximadamente 250gr. 

UNIDADE 800 12,70 14,90 10,98 13,29 14,99     12,49                                 13,23 10.584,00 

28 66887 Caixa de fósforo com palitos longos, contendo no mínimo 200 palitos em cada caixa. UNIDADE 500   3,50 3,25   5,99 4,15                                   3,39 4,06 2.030,00 

29 45399 
Caldo de tempero culinário sabor carne com 12 tabletes, caixa com aproximadamente 114 gr. embalagem original 

de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 
UNIDADE 320 4,79 6,90 3,00           5,89           4,19                 2,94 4,62 1.478,40 

30 45399 
Caldo de tempero culinário sabor galinha caipira com 12 tabletes, caixa com aproximadamente 114 gr. 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 
UNIDADE 320 3,20 6,90 3,00         4,39 5,89                             2,94 4,39 1.404,80 

31 66888 Canela em casca – embalagem com 20 gr. PCT 150 11,67 5,90           6,49       6,04             5,59         3,52 6,54 981,00 

32 66889 Canela em pó - embalagem de 50 gr. PCT 154 13,30 10,90           10,49       8,90             7,89         4,90 9,40 1.447,60 

33 66890 
Canjica branca, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante, embalagem com 500 grs 
PCT 430 7,95 6,80 6,98                 8,35     8,99           7,90     4,49 7,35 3.160,50 

34 36241 
Catchup suave, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante, embalagem com mínimo  390 gr 
UNIDADE 190 9,70 11,00 9,90                 8,35   10,38                   7,30 9,44 1.793,60 

35 41004 
CHÁ DE BOLDO DO CHILE, EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 
10 GRS. E NO MÁXIMO 20 GRS. COM IDENFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 

UNIDADE 1227 3,70 4,90             3,55 6,88                           2,79 4,36 5.349,72 

36 41003 
CHÁ DE CAMOMILA: EMBALAGEM:CAIXA COM 10 SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. 

E NO MÁXIMO 20 GRS. COM IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 
UNIDADE 1775 3,25 4,90 7,25         6,19 3,55     3,51                       3,60 4,61 8.182,75 

37 57119 
CHÁ DE ERVA DOCE : EMBALAGEM:CAIXA COM 10 SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. 

E NO MÁXIMO 20 GRS. COM IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 
UNIDADE 1585 4,70 4,90 7,25                       8,49                 3,45 5,76 9.129,60 

38 57120 CHÁ MATE NATURAL GRANEL 250 G UNIDADE 1165 8,99 8,40 9,90 9,65         10,90                           11,79 7,70 9,62 11.207,30 

39 57121 
Chá mate, para infusão em água quente, acondicionados em saquinhos embalados individualmente em papel, 
reembalados separadamente em plástico ou papel, caixa com 25 saquinhos, envolta em plástico transparente, 

aproximadamente 40 gramas, nos sabores: frutas vermelhas, natural, hortelã, cravo e canela, hibisco 

UNIDADE 3085 4,59 6,70 4,75           5,39           7,39             5,33   3,69 5,41 16.689,85 

40 57122 
Chocolate em barra ao leite, com 90 g, ingredientes: açúcar, cacau, leite, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 
UNIDADE 500 4,99 6,99 5,98     5,99   7,19                                 6,23 3.115,00 

41 66891 
Chocolate granulado, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 
do fabricante, com 500 gramas 

PCT 260 7,90 11,90 11,25 11,88                                       9,90 10,57 2.748,20 

42 66892 

Coco ralado – seco sem açúcar, deverá ser elaborado com endosperma procedente de frutos sãos e maduros, não 

poderá apresentar  cheiro alterado ou rançoso com aspecto de fragmentos soltos e de cor branca,  embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 100 

grs 

PCT 420 3,25 7,33 6,50       6,19 6,39 8,39                             5,52 6,22 2.612,40 

43 36252 Cogumelos laminados, tipo champignon, em conversa - com 200 g (Drenado) UNIDADE 200 14,98 21,90 8,25 18,58   18,07   18,79                                 16,76 3.352,00 
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 44 66893 
Colorífico em pó – preparados com matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos e de 
detritos animais ou vegetais, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - embalagem de 500g. 

PCT 205 12,25 11,90 7,75 11,65 13,91                                     5,38 10,47 2.146,35 

45 66894 
Cravo da índia  embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem com 40 gr. 
PCT 100 9,80 4,90 17,80 13,38 12,90     22,79       16,71                         14,04 1.404,00 

46 36257 

Creme de leite - Creme de leite UHT, sabor suave, consistência firme, A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, embalagem cartonada, não amassada, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

embalagem de 200 grs 

UNIDADE 640 4,49 8,90 4,25 4,59     4,39                                 3,00 4,94 3.161,60 

47 36259 
Doce cremoso de frutas – diversos sabores embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 
conforme indicação do fabricante - pote com 900 gr 

UNIDADE 120 16,99 8,99 9,90 14,70                                       9,00 11,92 1.430,40 

48 70685 

Doce de amendoim em tablete 30 gr (Paçoca) - A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA - embalagem c/ 10 unidades 

UNIDADE 450 9,40 8,50 7,90                                         5,45 7,81 3.514,50 

49 41002 

DOCE DE LEITE, POTE COM 400GRS. INGREDIENTES: LEITE, AÇUCAR, GLICOSE DE MILHO, 

AMIDO DE MILHO, BICARBONATO DE SÓDIO E CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO. NÃO 
CONTENDO GLÚTEN, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. 

UNIDADE 340 9,85 11,90 11,50 11,99 12,99                                     6,00 10,71 3.641,40 

50 36263 
Erva de Tererê – embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - caixa 500 gr 
UNIDADE 215 9,78 9,90 8,90     9,99                                   7,09 9,13 1.962,95 

51 66895 

Erva mate - Tipo PN1- 70% (Mínimo) de folhas e 30% de (máximo) outras partes do ramo e 100% naturais, 

produzido com matérias primas sãs e limpas, isento de matérias terrosas, pedras fungos ou parasitas, embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - Pacotes de 1 Kg 

PCT 195 15,50 21,90 13,50 15,90                                       11,79 15,72 3.065,40 

52 36265 

Extrato de Tomate – simples concentrado com no mínimo 1% de carboidratos e 5% de sódio por porção, deverá 

ser preparado com frutos maduros escolhidos sãos e sem pele e semente. O produto deverá ser isento de 

fermentação e não indicar processamento defeituoso, embalagem original de fábrica na cor vermelha com tampa 

protetora de plástico, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante – lata com 340 
gramas 

UNIDADE 580 5,40 8,50 4,99 5,65     5,49                                 4,85 5,81 3.369,80 

53 66896 

Farinha de mandioca – torrada de 1º qualidade, aspecto granuloso fino, isenta de matérias terrosas- Registro no 

Ministério da Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - pacote de 01 Kg 

PCT 150 6,95 8,90 7,50 9,90                                       4,74 7,60 1.140,00 

54 66897 
Farinha de mandioca temperada pronta, sem pimenta, aspecto granuloso, isenta de matérias terrosas, Registro no 
Ministério da Agricultura SIF embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - embalagem de 500 gramas 

PCT 327 8,49 17,90 7,50 7,49                                       5,18 9,31 3.044,37 

55 66898 

Farinha de trigo especial - tipo 1, material trigo especial, apresentação em  pó, isenta de matérias terrosas, 

Registro no Ministério da Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 
conforme indicação do fabricante - pacote de 05 Kg. 

PCT 310 21,50 28,90 27,90       29,90   23,95       25,40                     16,19 24,82 7.694,20 

56 66899 

Feijão carioquinha - tipo 1, grãos  inteiros, aspecto  brilhosos, liso, isentos de matérias terrosas, pedras , fungos 

ou parasitas, registro do Ministério da Agricultura  SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote de 01 Kg 

PCT 400 9,70 12,90 8,50       9,99     9,79                           7,15 9,67 3.868,00 

57 66900 

FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE 

MÁXIMA DE 15%, INSENTO DE MATERIAL TEROSO, SUJIDADES, MISTURA DE OUTRAS 
VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PACOTE CONTENDO 1KG. 

PCT 140 9,70 10,90 5,99 10,98 10,99                                     7,20 9,29 1.300,60 

58 70721 Fermento Biológico Seco Instantâneo 10gr UNIDADE 250 1,75 5,00 1,90         1,95                               1,90 2,50 625,00 

59 70722 Fermento biologico seco 125 gr UNIDADE 30 7,45 14,90 7,75   8,89                                     6,20 9,04 271,20 

60 36270 

Fermento químico em pó – produto formado de substancias químicas por influência do calor ou umidade produz 

desprendimento gasoso capas  de expandir massas elaboradas  com farinhas, amidos, ou féculas, aumentando-lhes 

o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosofato 
monocalcico, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem de 100 gramas 

UNIDADE 456 3,25 8,90 3,25       3,69 3,79           3,28                   3,06 4,17 1.901,52 

61 66901 Filme Resinite Pvc Esticavel Aderente 40cm aproximadamente 300 mt ROLO 140   210,00   48,26 89,99 60,08                                   52,10 92,09 12.892,60 

62 36137 Filtro para café, n.º 103, com 30 unidades UNIDADE 1015 5,20 5,50 4,90         5,49                               4,28 5,07 5.146,05 

63 66902 Fósforo com caixa, pacote com 06 caixas, 50 unidades cada CAIXA 255 3,99 8,50 2,90                     3,78                   4,18 4,67 1.190,85 

64 66903 

Fubá mimoso – produto obtido pela moagem do grão do milho desgerminado ou não, deverão ser aplicadas a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou 

rançosos com unidade máxima de 15%, acidez máxima de 5%pp, com no mínimo de 7% de proteína, com o 

rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais o peso antes da cocção, registro do Ministério da 

Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante, - pacote de 01 Kg 

PCT 280 5,99 8,90 9,50       8,99 10,29                               3,98 7,94 2.223,20 

65 36273 
Gelatina em pó – diversos sabores, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - caixa c/ mínimo 30 grs 
UNIDADE 1080 0,99 2,00 1,25   1,49                                     1,10 1,37 1.479,60 

66 36280 

Legume em conserva  tipo ervilha ingredientes: água açúcar, acido cítrico e sal, registro do Ministério da 

Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem de  200g (Drenado) 

UNIDADE 345 3,30 3,90 3,50 3,49 3,00                 3,09                   3,60 3,41 1.176,45 

67 36282 

Leite condensado – ingredientes: leite integral, açúcar leite em pó, integral e lactose, registro do Ministério da 

Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem de 395 gramas 

UNIDADE 490 8,70 10,90 8,98 9,88 9,90                                     4,81 8,86 4.341,40 

68 36283 
Leite de coco, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - vidro com 200 mL 
UNIDADE 150 4,85 5,50   5,63 6,00                 5,39                   4,67 5,34 801,00 

69 66904 

Lentilha, grãos inteiros aspecto brilhosos, liso, isentos de matérias terrosas, pedras, fungos ou parasitas, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 

com 500 gr 

PCT 90 10,90 10,90   13,69               10,99                       7,50 10,80 972,00 

70 66905 

Macarrão Tipo Aletria - deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com 
rendimento mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 435 6,49 8,90             4,99     5,38               5,19       4,50 5,91 2.570,85 

71 66906 

Macarrão tipo ave maria - deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com 

rendimento mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, 
com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 505 4,40 8,90             4,59     4,39               4,29       4,25 5,14 2.595,70 

72 66907 

Macarrão tipo conchinha- deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com 

rendimento mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, 
com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 485 5,99 8,90                   4,39     4,49         4,29       3,45 5,25 2.546,25 

73 66908 

Macarrão tipo espaguete – deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com 

rendimento mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 1 Kg 

PCT 645 4,40 8,90     10,21     7,98           11,56 10,59               7,23 6,80 8,46 5.456,70 

74 66909 
Macarrão tipo instantâneo – diversos sabores, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 
adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 100 7,25 12,90                   8,46   8,49                     9,28 928,00 

75 66910 

Macarrão tipo parafuso – deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com 

rendimento mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, 
com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 400 4,99 8,90   4,49       4,55             4,99                 3,15 5,18 2.072,00 

76 66911 

Macarrão tipo talharim – deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com 

rendimento mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante – embalagem 500 gr 

PCT 130 7,95 8,90                   8,68   8,49                   5,40 7,88 1.024,40 

77 36295 
Maionese – 0% de gordura trans, contém glúten 30 Kcal, embalagem original de fábrica, com vencimento e 
detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 500 gramas 

UNIDADE 670 7,49 12,90     8,90     10,49 7,65                             6,27 8,95 5.996,50 

78 36299 
Margarina com sal – 0% Gordura Trans, Apresentação: normal, mínimo de 85% de Lipídios, com sal, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 500g 
UNIDADE 770 7,95 12,90 13,00 9,55     9,99 8,79 10,50                     10,59       7,25 10,06 7.746,20 

79 66912 

Milho de pipoca – tipo 1, preparados com matérias primas sãs isentas de  matérias terrosas e parasitos e  de 

detritos animais  ou vegetais  com no máximo de 15% de umidade embalagem original de fábrica, com 
vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote de 500 gramas 

PCT 450 5,70 5,50 5,25   5,99   5,29   5,85                             3,85 5,35 2.407,50 

80 36308 
Milho em conserva - nome granulado, pré-cozido, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do - lata de 200 g (Drenado) 
UNIDADE 710 3,89 3,90 4,90 3,83     3,39 3,59                               2,80 3,76 2.669,60 

81 36313 

Óleo de soja – refinado, tipo 1, que  sofreu processo tecnológico adequado como degomagem,  neutralização, 

clarificação, frigorificação ou não desodorização, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 
adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 900 ml 

UNIDADE 1295 9,98 12,00 11,90   10,99   9,69 9,99                           10,08   7,90 10,32 13.364,40 

82 36314 
Orégano – fibra alimentar 4% a 0% Kcal, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - Pacote com 100 gramas 
UNIDADE 255 24,95 6,90     9,79             11,43 6,89                     7,20 11,19 2.853,45 

83 26045 Palitos de dente - caixa com 100 unidades UNIDADE 175 0,79 1,50 0,75 1,17 3,00   1,06                                 0,72 1,28 224,00 

84 45404 
Palmito em conversa ralado, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - vidro com 300 g (Drenado) 
UNIDADE 160 16,90 18,90 11,90   18,99     30,99       26,28               21,99       12,44 19,80 3.168,00 

85 66913 
Papel alumínio, rolo de 30 cm X 7,5 m. Produto utilizado no uso doméstico para preparos de comidas ou para 
embalar alimentos. Alumínio reciclável e não perecível 

ROLO 110 4,59 6,90 5,90 6,54                                       3,90 5,57 612,70 

86 57129 
Pepino em conserva – embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - vidro com 300g (Drenado). 
UNIDADE 265 10,90 8,99 9,25                               15,99         7,75 10,58 2.803,70 

87 66914 

Pipoca doce super torrada - produzida com ingredientes selecionados e saudáveis, utilizando matérias-primas sãs 

e limpas, isentos de sujidades. contendo como ingredientes canjica (milho) e açúcar. empacotadas através de 
processos automatizadas, sem contato manual,  a embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA – embalagem de 150 gr 

PCT 150 3,69 5,50   8,25 4,00                           5,29         2,94 4,95 742,50 
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88 66915 

Polvilho azedo - embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante - embalagem com 500 grs 

PCT 410 6,59 9,90 9,75 10,65       12,29                               3,58 8,79 3.603,90 

89 66916 
Polvilho doce - embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem com 500 grs 
PCT 360 6,45 8,90 4,25 7,17 7,20 7,49   9,99                               3,50 6,87 2.473,20 

90 66917 Prendedor de roupa, formato retangular, de madeira, medindo 8cm. Pacote com 12 unidades PCT 182 2,30 5,40 2,00 2,90 2,50                                       3,02 549,64 

91 66918 
Preparo sólido artificial para refrescos – já vem adoçado, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 450 gramas, faz 5 litros 
PCT 1605 4,39 6,50 3,50 5,83                                       2,89 4,62 7.415,10 

92 62124 QUEIJO RALADO 50 GR UNIDADE 330   5,50   5,40       5,59                     6,19         3,99 5,33 1.758,90 

93 66919 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, SABOR COLA. UNIDADE 1300 2,89 3,20 3,75 3,49       2,99                                 3,26 4.238,00 

94 66920 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, SABOR GUARANÁ. UNIDADE 500 2,89 3,20 3,75         2,99                                 3,21 1.605,00 

95 66921 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, SABOR LARANJA. UNIDADE 700 2,99 3,20 3,75         3,25                                 3,30 2.310,00 

96 66922 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, SABOR LIMÃO. UNIDADE 700 2,99 3,20 3,00           2,99                               3,05 2.135,00 

97 36337 

Refrigerantes, sabor cola, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDADE 130 8,49 9,90 5,75 8,49                                       7,20 7,97 1.036,10 

98 36338 
Refrigerantes, sabor cola, sem açúcar, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, 
com água gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDADE 350 8,44 9,90 8,90         9,69       10,99                         9,58 3.353,00 

99 36339 

Refrigerantes, sabor guaraná, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - garrafa pet de 02 litro 

UNIDADE 300 7,35 8,90 7,75 8,79                                       5,96 7,75 2.325,00 

100 36340 

Refrigerantes, sabor laranja, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDADE 330 7,78 8,90 7,75         8,59                       9,19       5,99 8,03 2.649,90 

101 36341 

Refrigerantes, sabor limão, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDADE 355 7,30 8,90 7,75 9,89                                       5,99 7,97 2.829,35 

102 66923 
Sagu de mandioca, 170 Kcal, 0% gordura, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - pacote de 500 Gramas 
PCT 250 7,45 6,90 7,00 7,46       15,99       11,98             14,98         3,90 9,46 2.365,00 

103 36347 

Sal refinado, 1kg, iodado com granulação uniforme e cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de 

sódio e dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e no máximo de 15 mg de iodo por quilo de  acordo com a 
legislação Federal Específica. 

PCT 372 3,95 2,00 2,50 3,10       3,35                               1,50 2,73 1.015,56 

104 66924 
Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor milho com queijo parmesão, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 140 grs. 
PCT 200 8,49 14,00           10,99                       11,99       9,00 10,89 2.178,00 

105 66925 
Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor presunto, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 164 grs. 
PCT 200 8,49 14,00   10,99             12,41                 11,99       5,96 10,64 2.128,00 

106 66926 
Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor queijo, embalagem original de fábrica, com vencimento e 
detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 164 grs. 

PCT 200 12,80 14,00     12,49                             11,99       5,96 11,45 2.290,00 

107 66927 
Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor requeijão, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 150 grs 
PCT 200 6,59 14,00   12,49       11,29 6,69                             9,10 10,03 2.006,00 

108 66928 
Salgadinho tipo batata frita ondulada, 1º qualidade, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 90 grs. 
PCT 200 11,30 16,90           9,99 9,29                             8,69 11,23 2.246,00 

109 36357 
Sardinha em conserva, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 
do fabricante - lata com 250 gr 

UNIDADE 240 8,98 8,30 12,50                 11,98             9,99         8,84 10,10 2.424,00 

110 36358 

Suco de néctar da fruta – sabor de goiaba, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, 

antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 

frutas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 

contendo 1 litro 

UNIDADE 270 6,49 8,90 6,25                                 6,49       6,19 6,86 1.852,20 

111 36359 

Suco de néctar da fruta – sabor de laranja, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, 

antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 

frutas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 

contendo 1 litro 

UNIDADE 595 6,49 9,89 6,25           7,19                     6,98       6,15 7,16 4.260,20 

112 36360 

Suco de néctar da fruta – sabor de manga, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, 
antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 

frutas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 

contendo 1 litro 

UNIDADE 730 6,49 8,90 6,25 8,40         7,19                             4,30 6,92 5.051,60 

113 36361 

Suco de néctar da fruta – sabor de maracujá, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, 

antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 
frutas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 

contendo 1 litro 

UNIDADE 800 6,49 8,90 7,75                                 6,98       5,30 7,08 5.664,00 

114 36362 

Suco de néctar da fruta – sabor de pêssego, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, 

antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 
frutas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 

contendo 1 litro 

UNIDADE 380 6,49 8,90 5,50                 6,75               7,59       5,89 6,85 2.603,00 

115 36363 

Suco de néctar da fruta – sabor de uva, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, 

antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 

frutas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 
contendo 1 litro 

UNIDADE 650 6,49 8,90 6,25         6,59                               6,30 6,91 4.491,50 

116 36364 
Suco, apresentação líquido, sabor caju, tipo artificial rendimento 5 litros embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante – 500 ml 
UNIDADE 170   8,90   4,17         4,75                 5,49           3,66 5,39 916,30 

117 36367 
Tempero completo sem pimenta, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - pote com 1 kg 
UNIDADE 110 12,90 8,70 15,90 14,90                           14,99           9,60 12,83 1.411,30 

118 36368 
Tempero completo, sabores variados, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 
conforme indicação do fabricante, com 12 sachês - pacote com 60 grs 

UNIDADE 155   6,90   4,50       5,19 5,15                               5,44 843,20 

119 4367 

Vinagre de vinho tinto resultante da fermentação acética do vinho  isento de corantes artificiais  ácidos orgânicos 

e minerais estranhos  livre de sujidades  material terroso  e detritos de animais ou vegetais  acondionado  em 

frasco de 750ml. 

UNIDADE 375 6,49 4,30 6,75           6,45     7,14   6,68                   4,58 6,06 2.272,50 

120 70741 Ovo de codorna em conserva 300g Unidade 50 16,90 12,00 15,00       19,11   15,50                               15,70 785,00 

121 70742 Pão torrado natural, mínimo 142g PCT 80 3,99 5,90 4,25 4,35 5,49                                       4,80 384,00 

122 75030 Aveia em flocos grossos (laminada). Embalagem de 500 g. Validade minima de 6 meses PCT 200   8,90 5,90   7,35       13,90       12,30                     11,42 9,96 1.992,00 

123 75031 Aveia em flocos finos.  Embalagem de 500 g. Validade minima de 6 meses PCT 200   16,30 5,25           13,90     13,19                         12,16 2.432,00 

124 75032 Leite de soja liquido, sem lactose, emabalagem de 1 litro. Sabor Natural Validade minima de 1 mês  LT 220 6,45 17,90     9,80     7,69                 6,65               9,70 2.134,00 

125 75033 Bombom formato unitário 20 gr, cobertura de chocolate e recheio cremoso. Pacote com 1kg.  KG 400 49,90 64,90   52,49 56,16       44,55 62,99                         50,33   54,47 21.788,00 

126 75034 
PIRULITO - Sabores diversos .Validade mínima de 12 

meses. Embalagem de 600 gramas. 
PCT 1100       16,80 17,88 20,35 24,71                                   19,94 21.934,00 

127 75035 Barra de cereal integral peso líquido mínimo de 20 gramas, sabores diversos Unidades 2200 1,59 12,90   1,44 2,73 2,93                                     4,32 9.504,00 

128 75036 Biscoito salgado porção individual 24 gramas Unidades 2500   18,90     0,83       0,79 0,82                   1,05         4,48 11.200,00 

129 75037 Bolo recheado embalagem individual porção de no mínimo 35 gramas, sabores diversos Unidades 2400   52,00   1,99 2,49                       2,19   2,29     1,65     10,44 25.056,00 

130 75038 Suco em embalagem tetrapack 200ml com canudo, sabores diversos Unidades 4200 2,35 5,90 3,50 2,99               2,49                         3,45 14.490,00 

131 75039 Pipoca doce pacote individual com no mínimo 15 gramas Unidades 3000 3,69 3,90   0,91 0,71                                       2,30 6.900,00 

132 75040 Pão de mel coberto com chocolate porção individual com no mínimo 30 gramas Unidades 1500   18,90   1,35 1,28             1,86   1,68                     5,01 7.515,00 

133 75041 Bala de goma porção individual 32 gramas sabores diversos Unidades 1000   16,40   0,75 0,83 0,77                                     4,69 4.690,00 

134 75042 Amendoim salgado torrado sem pele porção individual com no mínimo 25 gramas PCT 1000   8,90   0,72 0,68 1,74                                     3,01 3.010,00 

135 75043 Pão De Forma Tradicional Com 400g á 500g Unidades 1000       8,49       8,29                   9,89   8,39         8,77 8.770,00 

136 75044 
Batata Palha, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante, Pacote 500g 
UNIDADE 200       11,99                 13,79' 13,89     17,75           12,99   14,16 2.832,00 

                            
VALOR TOTAL 1.020.181,86 
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 TABELA II TERMO DE REFERÊNCIA - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS MEDIANTE ANÁLISE 
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Média Total 

1 66886 

Café torrado e moído, embalado a vácuo selo de pureza ABIC, com tolerância de 1% de impurezas com cascas de 
paus etc. com ausência de larvas, parasitos e substâncias estranhas, umidade máxima de 6% PP de cafeína, 

mínima de 0,7% pp forte,  embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante,  embalagem de 500g 

PCT 10340 18,90 23,90 19,98     21,51   22,49                         16,98 17,00 23,90   20,58 212.797,20 

2 45396 

Achocolatado em pó - vitaminado. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce 
próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contem 

glúten, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

EMBALAGEM 1 KG. 

PCT 665   18,90 22,90 19,90 22,40                                       21,03 13.984,95 

3 66867 

Açúcar Cristal - de 1º qualidade contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção deverá ser fabricado de 

cana de açúcar livre de fermentação, registro no ministério da agricultura SIF, embalagem original de fábrica, 
com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 05 kg 

PCT 4765 19,90 22,90 22,90 24,00 23,95                               17,49   26,79   22,56 107.498,40 

4 66868 

ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA 

SÓDICA, CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, TIPO DIETÉTICO, FRASCO COM 100ML, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR. 

UNIDADE 155 6,99   6,90                                 7,59 5,92   6,58   6,80 1.054,00 

5 57103 Água de coco, embalagem cartonada de 1000 ml UNIDADE 600 9,25   8,98               9,49                   7,99       8,93 5.358,00 

6 66869 Água mineral, sem gás, copos de 200 ml UNIDADE 42440 0,60       0,99                   0,79           0,69   0,65   0,74 31.405,60 

7 34810 Água mineral, sem gás, garrafas de 500 ml UNIDADE 3570 2,29 1,99     2,20     2,15                         1,59 2,66 2,50   2,20 7.854,00 

8 66870 
Amendoim in natura, sem casca, de 1ª qualidade, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 500 gr 
PCT 420 7,99 7,46                                       6,40 9,40 9,80 8,21 3.448,20 

9 36186 

Amido de Milho, produto amiláceo, extraído do milho fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta 

de matérias terrosas e parasitas. Não podendo estar úmido fermentados ou rançosos, sob a forma de pó deverão 

produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos,  registro no ministério da agricultura SIF,  
embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote 

de 01 kg 

UNIDADE 400 19,70   16,50 18,80                             19,98 21,99         19,39 7.756,00 

10 66871 

Arroz Agulha, polido, longo fino, tipo 01, isento de materiais terrosos, pedra, fungos ou parasitas; livre de 

umidade e fragmentos estranhos, grãos inteiros, registro no ministério da agricultura SIF,  embalagem original de 

fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 05kg 

PCT 740 18,70 24,90           24,99                       24,29 19,99     20,00 22,15 16.391,00 

11 66872 

Arroz Parboilizado, polido, fino, tipo 01, isento de materiais terrosos, pedra, fungos ou parasitas; livre de umidade 

e fragmentos estranhos, grãos inteiros, registro no ministério da agricultura SIF,  embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, pacote de 5 kg 

PCT 780 21,30 23,90           24,99                     25,59           23,95 18.681,00 

12 66874 

AZEITE DE OLIVA - PURO, EXTRA VIRGEM, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM EM VIDRO, 

CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE, 
ACIDEZ MENOR À 0,7% 

UNIDADE 270 29,90   30,98           29,90                         26,85 28,50   29,23 7.892,10 

13 70719 Azeitonas em conserva, embalagem de vidro, contendo no mínimo 500g, com caroço UNIDADE 150     15,90   15,11                             20,59         17,20 2.580,00 

14 70720 Azeitonas em conserva, embalagem de vidro, contendo no mínimo 500g, sem caroço UNIDADE 230 17,80                                         15,12   19,80 17,57 4.041,10 

15 66875 
Balas sortidas macias, diversos sabores, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante, pacote aproximadamente 600g. 
PCT 830 10,90   9,90 10,74                                         10,51 8.723,30 

16 66876 
Batata Palha, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante, Pacote 80 g 

PCT 780 6,45 6,90 6,00     5,49                                     6,21 4.843,80 

17 57106 

Biscoito Wafer recheado coberto com chocolate. ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecido, gordura 

hidrogenada, massa de cacau, amendoim, sal e emulsificantes, prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir da 

entrega; acondicionamento: caixa com 20 unidades de no mínimo 115gr. Marca de referência: Lacta Bis 

UNIDADE 460 5,40 4,20 5,75 6,49                                         5,46 2.511,60 

18 66877 

Biscoito, apresentação quadrado integral , Classificação salgado, características adicionais Sem recheio, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, dupla 
face - embalagem aproximada 400 gr 

PCT 1545 7,88 9,10 7,29           8,19                               8,12 12.545,40 

19 66878 

Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, características adicionais enriquecido com leite, tipo 

cream cracker, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem aproximada 400g 

PCT 2170 7,20   5,75                   6,90                   7,42   6,82 14.799,40 

20 66879 
Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, características adicionais enriquecido gergelim, tipo 
biscoito água e sal com gergelim, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - embalagem aproximada 400g 

PCT 1820 6,95   7,25           8,19                     8,99         7,85 14.287,00 

21 66880 

Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e sal, Classificação salgado, características adicionais Sem recheio, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante, dupla 

face - embalagem aproximada 370g 

PCT 1450 5,90   5,75 5,54               6,00                         5,80 8.410,00 

22 66881 

Biscoito, apresentação redonda, tipo pão de mel, sabor mel, classificação doce, características adicionais com 

cobertura de chocolate, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - embalagem aproximada 340 g 

PCT 1960 6,99   5,50 5,83                                         6,11 11.975,60 

23 66882 
Biscoito, apresentação redondo, tipo rosquinha de coco, leite e chocolate, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem aproximada 720g 
PCT 2230 9,95   10,50                 11,54                         10,66 23.771,80 

24 66883 
Biscoito, apresentação retangular, sabor maisena, classificação doce, características adicionais sem recheio, com 
dupla embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

embalagem aproximada 360 g 

PCT 1810 5,70   6,99   6,99                                       6,56 11.873,60 

25 66884 
Biscoito, apresentação waffle, vários sabores, classificação doce, características adicionais com recheio - 

embalagem aproximada 115g 
PCT 660 2,35   2,50                       2,99                   2,61 1.722,60 

26 66885 
Biscoito, redondo, doce, com recheio, diversos sabores, embalagem original de fábrica, com vencimento e 
detalhes adicionais conforme indicação do fabricante pacote com 140 gr. 

PCT 2680 2,79   2,75   2,79                                       2,78 7.450,40 

27 57116 
caixa de bombom - bombons sortidos, boa embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante, caixa com aproximadamente 250gr. 
UNIDADE 800 12,70 14,90 10,98 13,29 14,99     12,49                                 13,23 10.584,00 

28 66887 Caixa de fósforo com palitos longos, contendo no mínimo 200 palitos em cada caixa. UNIDADE 500   3,50 3,25     4,15                                   3,39 3,57 1.785,00 

29 45399 
Caldo de tempero culinário sabor carne com 12 tabletes, caixa com aproximadamente 114 gr. embalagem original 

de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 
UNIDADE 320 4,79   3,00                       4,19                 2,94 3,73 1.193,60 

30 45399 
Caldo de tempero culinário sabor galinha caipira com 12 tabletes, caixa com aproximadamente 114 gr. 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 
UNIDADE 320 3,20   3,00         4,39                                 3,53 1.129,60 

31 66888 Canela em casca – embalagem com 20 gr. PCT 150   5,90           6,49       6,04             5,59           6,01 901,50 

32 66889 Canela em pó - embalagem de 50 gr. PCT 154   10,90           10,49       8,90                         10,10 1.555,40 

33 66890 
Canjica branca, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante, embalagem com 500 grs 
PCT 430 7,95 6,80 6,98                 8,35     8,99                   7,81 3.358,30 

34 36241 
Catchup suave, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante, embalagem com mínimo  390 gr 

UNIDADE 190 9,70 11,00 9,90                 8,35   10,38                     9,87 1.875,30 

35 41004 
CHÁ DE BOLDO DO CHILE, EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 

10 GRS. E NO MÁXIMO 20 GRS. COM IDENFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 
UNIDADE 1227 3,70               3,55                               3,63 4.454,01 

36 41003 
CHÁ DE CAMOMILA: EMBALAGEM:CAIXA COM 10 SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. 

E NO MÁXIMO 20 GRS. COM IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 
UNIDADE 1775 3,25 4,90             3,55     3,51                       3,60 3,76 6.674,00 

37 57119 
CHÁ DE ERVA DOCE : EMBALAGEM:CAIXA COM 10 SAQUINHOS, CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRS. 
E NO MÁXIMO 20 GRS. COM IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 

UNIDADE 1585 4,70 4,90                                             4,80 7.608,00 

38 57120 CHÁ MATE NATURAL GRANEL 250 G UNIDADE 1165 8,99 8,40 9,90 9,65         10,90                           11,79   9,94 11.580,10 

39 57121 

Chá mate, para infusão em água quente, acondicionados em saquinhos embalados individualmente em papel, 

reembalados separadamente em plástico ou papel, caixa com 25 saquinhos, envolta em plástico transparente, 

aproximadamente 40 gramas, nos sabores: frutas vermelhas, natural, hortelã, cravo e canela, hibisco 

UNIDADE 3085 4,59 6,70 4,75           5,39                         5,33     5,35 16.504,75 

40 57122 
Chocolate em barra ao leite, com 90 g, ingredientes: açúcar, cacau, leite, embalagem original de fábrica, com 
vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante. 

UNIDADE 500 4,99 6,99 5,98     5,99   7,19                                 6,23 3.115,00 

41 66891 
Chocolate granulado, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante, com 500 gramas 
PCT 260 7,90 11,90 11,25 11,88                                       9,90 10,57 2.748,20 
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 42 66892 

Coco ralado – seco sem açúcar, deverá ser elaborado com endosperma procedente de frutos sãos e maduros, não 
poderá apresentar  cheiro alterado ou rançoso com aspecto de fragmentos soltos e de cor branca,  embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 100 

grs 

PCT 420   7,33 6,50       6,19 6,39 8,39                             5,52 6,72 2.822,40 

43 36252 Cogumelos laminados, tipo champignon, em conversa - com 200 g (Drenado) UNIDADE 200 14,98     18,58   18,07   18,79                                 17,61 3.522,00 

44 66893 

Colorífico em pó – preparados com matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos e de 

detritos animais ou vegetais, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 
indicação do fabricante - embalagem de 500g. 

PCT 205 12,25 11,90   11,65 13,91                                       12,43 2.548,15 

45 66894 
Cravo da índia  embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem com 40 gr. 
PCT 100 9,80     13,38 12,90                                       12,03 1.203,00 

46 36257 

Creme de leite - Creme de leite UHT, sabor suave, consistência firme, A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, embalagem cartonada, não amassada, 

embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 

embalagem de 200 grs 

UNIDADE 640 4,49   4,25 4,59     4,39                                   4,43 2.835,20 

47 36259 
Doce cremoso de frutas – diversos sabores embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - pote com 900 gr 
UNIDADE 120   8,99 9,90                                         9,00 9,30 1.116,00 

48 70685 

Doce de amendoim em tablete 30 gr (Paçoca) - A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA - embalagem c/ 10 unidades 

UNIDADE 450 9,40 8,50 7,90                                           8,60 3.870,00 

49 41002 

DOCE DE LEITE, POTE COM 400GRS. INGREDIENTES: LEITE, AÇUCAR, GLICOSE DE MILHO, 

AMIDO DE MILHO, BICARBONATO DE SÓDIO E CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO. NÃO 
CONTENDO GLÚTEN, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. 

UNIDADE 340 9,85 11,90 11,50 11,99 12,99                                       11,65 3.961,00 

50 36263 
Erva de Tererê – embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - caixa 500 gr 
UNIDADE 215 9,78 9,90 8,90     9,99                                     9,64 2.072,60 

51 66895 

Erva mate - Tipo PN1- 70% (Mínimo) de folhas e 30% de (máximo) outras partes do ramo e 100% naturais, 

produzido com matérias primas sãs e limpas, isento de matérias terrosas, pedras fungos ou parasitas, embalagem 
original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - Pacotes de 1 Kg 

PCT 195 15,50   13,50 15,90                                         14,97 2.919,15 

52 36265 

Extrato de Tomate – simples concentrado com no mínimo 1% de carboidratos e 5% de sódio por porção, deverá 

ser preparado com frutos maduros escolhidos sãos e sem pele e semente. O produto deverá ser isento de 

fermentação e não indicar processamento defeituoso, embalagem original de fábrica na cor vermelha com tampa 

protetora de plástico, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante – lata com 340 
gramas 

UNIDADE 580 5,40   4,99 5,65     5,49                                   5,38 3.120,40 

53 66896 

Farinha de mandioca – torrada de 1º qualidade, aspecto granuloso fino, isenta de matérias terrosas- Registro no 

Ministério da Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - pacote de 01 Kg 

PCT 150 6,95 8,90 7,50 9,90                                         8,31 1.246,50 

54 66897 
Farinha de mandioca temperada pronta, sem pimenta, aspecto granuloso, isenta de matérias terrosas, Registro no 
Ministério da Agricultura SIF embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - embalagem de 500 gramas 

PCT 327 8,49   7,50 7,49                                         7,83 2.560,41 

55 66898 

Farinha de trigo especial - tipo 1, material trigo especial, apresentação em  pó, isenta de matérias terrosas, 

Registro no Ministério da Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - pacote de 05 Kg. 

PCT 310 21,50   27,90           23,95       25,40                       24,69 7.653,90 

56 66899 

Feijão carioquinha - tipo 1, grãos  inteiros, aspecto  brilhosos, liso, isentos de matérias terrosas, pedras , fungos ou 

parasitas, registro do Ministério da Agricultura  SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - pacote de 01 Kg 

PCT 400 9,70 12,90 8,50       9,99     9,79                             10,18 4.072,00 

57 66900 

FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE 

MÁXIMA DE 15%, INSENTO DE MATERIAL TEROSO, SUJIDADES, MISTURA DE OUTRAS 
VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PACOTE CONTENDO 1KG. 

PCT 140 9,70 10,90   10,98 10,99                                       10,64 1.489,60 

58 70721 Fermento Biológico Seco Instantâneo 10gr UNIDADE 250 1,75   1,90         1,95                               1,90 1,88 470,00 

59 70722 Fermento biologico seco 125 gr UNIDADE 30 7,45   7,75   8,89                                     6,20 7,57 227,10 

60 36270 

Fermento químico em pó – produto formado de substancias químicas por influência do calor ou umidade produz 

desprendimento gasoso capas  de expandir massas elaboradas  com farinhas, amidos, ou féculas, aumentando-lhes 

o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosofato 
monocalcico, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem de 100 gramas 

UNIDADE 456 3,25   3,25       3,69 3,79           3,28                   3,06 3,39 1.545,84 

61 66901 Filme Resinite Pvc Esticavel Aderente 40cm aproximadamente 300 mt ROLO 140       48,26   60,08                                   52,10 53,48 7.487,20 

62 36137 Filtro para café, n.º 103, com 30 unidades UNIDADE 1015 5,20 5,50 4,90         5,49                               4,28 5,07 5.146,05 

63 66902 Fósforo com caixa, pacote com 06 caixas, 50 unidades cada CAIXA 255 3,99   2,90                     3,78                   4,18 3,71 946,05 

64 66903 

Fubá mimoso – produto obtido pela moagem do grão do milho desgerminado ou não, deverão ser aplicadas a 

partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou 
rançosos com unidade máxima de 15%, acidez máxima de 5%pp, com no mínimo de 7% de proteína, com o 

rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais o peso antes da cocção, registro do Ministério da 

Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante, - pacote de 01 Kg 

PCT 280   8,90 9,50       8,99 10,29                                 9,42 2.637,60 

65 36273 
Gelatina em pó – diversos sabores, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - caixa c/ mínimo 30 grs 
UNIDADE 1080 0,99   1,25   1,49                                     1,10 1,21 1.306,80 

66 36280 

Legume em conserva  tipo ervilha ingredientes: água açúcar, acido cítrico e sal, registro do Ministério da 

Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem de  200g (Drenado) 

UNIDADE 345 3,30 3,90 3,50 3,49 3,00                 3,09                   3,60 3,41 1.176,45 

67 36282 

Leite condensado – ingredientes: leite integral, açúcar leite em pó, integral e lactose, registro do Ministério da 

Agricultura SIF, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem de 395 gramas 

UNIDADE 490 8,70 10,90 8,98 9,88 9,90                                       9,67 4.738,30 

68 36283 
Leite de coco, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - vidro com 200 mL 
UNIDADE 150 4,85 5,50   5,63 6,00                 5,39                   4,67 5,34 801,00 

69 66904 
Lentilha, grãos inteiros aspecto brilhosos, liso, isentos de matérias terrosas, pedras, fungos ou parasitas, 
embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 

com 500 gr 

PCT 90 10,90 10,90   13,69               10,99                         11,62 1.045,80 

70 66905 

Macarrão Tipo Aletria - deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com 
rendimento mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 435 6,49 8,90             4,99     5,38               5,19       4,50 5,91 2.570,85 

71 66906 

Macarrão tipo ave maria - deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com 

rendimento mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, 
com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 505 4,40               4,59     4,39               4,29       4,25 4,38 2.211,90 

72 66907 

Macarrão tipo conchinha- deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com 

rendimento mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 485 5,99                     4,39     4,49         4,29       3,45 4,52 2.192,20 

73 66908 

Macarrão tipo espaguete – deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com 

rendimento mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 1 Kg 

PCT 645   8,90     10,21     7,98             10,59               7,23   8,98 5.792,10 

74 66909 
Macarrão tipo instantâneo – diversos sabores, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 
adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 100 7,25                     8,46   8,49                     8,07 807,00 

75 66910 

Macarrão tipo parafuso – deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com 

rendimento mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote 500 gr 

PCT 400 4,99     4,49       4,55             4,99                   4,76 1.904,00 

76 66911 

Macarrão tipo talharim – deverão ser fabricados através de matérias primas limpas e sãs, isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas com no mínimo correspondente e 0,045 gramas de colesterol por quilo. Com 

rendimento mínimo após cozimento de 02 vezes a mais o peso antes da cocção, embalagem original de fábrica, 

com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante – embalagem 500 gr 

PCT 130 7,95 8,90                   8,68   8,49                     8,51 1.106,30 

77 36295 
Maionese – 0% de gordura trans, contém glúten 30 Kcal, embalagem original de fábrica, com vencimento e 
detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 500 gramas 

UNIDADE 670 7,49       8,90     10,49 7,65                               8,63 5.782,10 

78 36299 
Margarina com sal – 0% Gordura Trans, Apresentação: normal, mínimo de 85% de Lipídios, com sal, embalagem 

original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - 500g 
UNIDADE 770 7,95 12,90   9,55     9,99 8,79 10,50                     10,59         10,04 7.730,80 

79 66912 

Milho de pipoca – tipo 1, preparados com matérias primas sãs isentas de  matérias terrosas e parasitos e  de 

detritos animais  ou vegetais  com no máximo de 15% de umidade embalagem original de fábrica, com 
vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - pacote de 500 gramas 

PCT 450 5,70 5,50 5,25   5,99   5,29   5,85                               5,60 2.520,00 

80 36308 
Milho em conserva - nome granulado, pré-cozido, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do - lata de 200 g (Drenado) 
UNIDADE 710 3,89 3,90 4,90 3,83     3,39 3,59                                 3,92 2.783,20 

81 36313 

Óleo de soja – refinado, tipo 1, que  sofreu processo tecnológico adequado como degomagem,  neutralização, 

clarificação, frigorificação ou não desodorização, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 
adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 900 ml 

UNIDADE 1295 9,98 12,00 11,90   10,99   9,69 9,99                           10,08     10,66 13.804,70 

82 36314 
Orégano – fibra alimentar 4% a 0% Kcal, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - Pacote com 100 gramas 
UNIDADE 255   6,90     9,79               6,89                     7,20 7,70 1.963,50 

83 26045 Palitos de dente - caixa com 100 unidades UNIDADE 175 0,79   0,75 1,17     1,06                                 0,72 0,90 157,50 

84 45404 
Palmito em conversa ralado, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - vidro com 300 g (Drenado) 
UNIDADE 160 16,90 18,90     18,99                                     12,44 16,81 2.689,60 

85 66913 
Papel alumínio, rolo de 30 cm X 7,5 m. Produto utilizado no uso doméstico para preparos de comidas ou para 
embalar alimentos. Alumínio reciclável e não perecível 

ROLO 110 4,59 6,90 5,90 6,54                                         5,98 657,80 

86 57129 
Pepino em conserva – embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 

do fabricante - vidro com 300g (Drenado). 
UNIDADE 265 10,90 8,99 9,25                                           9,71 2.573,15 
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 87 66914 

Pipoca doce super torrada - produzida com ingredientes selecionados e saudáveis, utilizando matérias-primas sãs 
e limpas, isentos de sujidades. contendo como ingredientes canjica (milho) e açúcar. empacotadas através de 

processos automatizadas, sem contato manual,  a embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA – embalagem de 150 gr 

PCT 150 3,69 5,50     4,00                           5,29           4,62 693,00 

88 66915 
Polvilho azedo - embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante - embalagem com 500 grs 

PCT 410   9,90 9,75 10,65       12,29                                 10,65 4.366,50 

89 66916 
Polvilho doce - embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - embalagem com 500 grs 
PCT 360 6,45 8,90   7,17 7,20 7,49                                     7,44 2.678,40 

90 66917 Prendedor de roupa, formato retangular, de madeira, medindo 8cm. Pacote com 12 unidades PCT 182 2,30   2,00 2,90 2,50                                       2,43 442,26 

91 66918 
Preparo sólido artificial para refrescos – já vem adoçado, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 450 gramas, faz 5 litros 
PCT 1605 4,39   3,50 5,83                                         4,57 7.334,85 

92 62124 QUEIJO RALADO 50 GR UNIDADE 330   5,50   5,40       5,59                     6,19           5,67 1.871,10 

93 66919 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, SABOR COLA. UNIDADE 1300 2,89 3,20 3,75 3,49       2,99                                 3,26 4.238,00 

94 66920 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, SABOR GUARANÁ. UNIDADE 500 2,89 3,20 3,75         2,99                                 3,21 1.605,00 

95 66921 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, SABOR LARANJA. UNIDADE 700 2,99 3,20 3,75         3,25                                 3,30 2.310,00 

96 66922 REFRIGERANTE LATA, EMBALAGEM COM 350 ML, SABOR LIMÃO. UNIDADE 700 2,99 3,20 3,00           2,99                               3,05 2.135,00 

97 36337 

Refrigerantes, sabor cola, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDADE 130 8,49 9,90   8,49                                       7,20 8,52 1.107,60 

98 36338 
Refrigerantes, sabor cola, sem açúcar, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, 
com água gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDADE 350 8,44 9,90 8,90         9,69       10,99                         9,58 3.353,00 

99 36339 

Refrigerantes, sabor guaraná, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante - garrafa pet de 02 litro 

UNIDADE 300 7,35 8,90 7,75 8,79                                         8,20 2.460,00 

100 36340 

Refrigerantes, sabor laranja, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDADE 330 7,78 8,90 7,75         8,59                       9,19         8,44 2.785,20 

101 36341 

Refrigerantes, sabor limão, colorido e aromatizado artificialmente, não contem Glúten, garrafa PET, com água 

gasosa/xarope, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 
fabricante - garrafa pet de 02 litros 

UNIDADE 355 7,30 8,90 7,75 9,89                                         8,46 3.003,30 

102 66923 
Sagu de mandioca, 170 Kcal, 0% gordura, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante - pacote de 500 Gramas 
PCT 250 7,45 6,90 7,00 7,46                                         7,20 1.800,00 

103 36347 

Sal refinado, 1kg, iodado com granulação uniforme e cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de 

sódio e dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e no máximo de 15 mg de iodo por quilo de  acordo com a 
legislação Federal Específica. 

PCT 372 3,95 2,00 2,50 3,10       3,35                                 2,98 1.108,56 

104 66924 
Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor milho com queijo parmesão, embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 140 grs. 
PCT 200 8,49             10,99                       11,99       9,00 10,12 2.024,00 

105 66925 
Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor presunto, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 164 grs. 
PCT 200 8,49     10,99             12,41                 11,99         10,97 2.194,00 

106 66926 
Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor queijo, embalagem original de fábrica, com vencimento e 
detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 164 grs. 

PCT 200 12,80 14,00     12,49                             11,99         12,82 2.564,00 

107 66927 
Salgadinho assado de milho, 1º qualidade, sabor requeijão, embalagem original de fábrica, com vencimento e 

detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 150 grs 
PCT 200 6,59               6,69                             9,10 7,46 1.492,00 

108 66928 
Salgadinho tipo batata frita ondulada, 1º qualidade, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes 

adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem com 90 grs. 
PCT 200 11,30             9,99 9,29                               10,19 2.038,00 

109 36357 
Sardinha em conserva, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação 
do fabricante - lata com 250 gr 

UNIDADE 240 8,98 8,30                                 9,99         8,84 9,03 2.167,20 

110 36358 

Suco de néctar da fruta – sabor de goiaba, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, 

antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 

frutas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 
contendo 1 litro 

UNIDADE 270 6,49   6,25                                 6,49       6,19 6,36 1.717,20 

111 36359 

Suco de néctar da fruta – sabor de laranja, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, 

antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 

frutas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 

contendo 1 litro 

UNIDADE 595 6,49   6,25           7,19                     6,98       6,15 6,61 3.932,95 

112 36360 

Suco de néctar da fruta – sabor de manga, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, 
antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 

frutas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 

contendo 1 litro 

UNIDADE 730 6,49 8,90 6,25 8,40         7,19                               7,45 5.438,50 

113 36361 

Suco de néctar da fruta – sabor de maracujá, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, 
antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 

frutas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 

contendo 1 litro 

UNIDADE 800 6,49 8,90 7,75                                 6,98         7,53 6.024,00 

114 36362 

Suco de néctar da fruta – sabor de pêssego, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, 

antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 
frutas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 

contendo 1 litro 

UNIDADE 380 6,49 8,90 5,50                 6,75               7,59       5,89 6,85 2.603,00 

115 36363 

Suco de néctar da fruta – sabor de uva, simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, 

antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 
frutas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem - em caixa cartonada 

contendo 1 litro 

UNIDADE 650 6,49 8,90 6,25         6,59                               6,30 6,91 4.491,50 

116 36364 
Suco, apresentação líquido, sabor caju, tipo artificial rendimento 5 litros embalagem original de fábrica, com 

vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante – 500 ml 
UNIDADE 170       4,17         4,75                 5,49             4,80 816,00 

117 36367 
Tempero completo sem pimenta, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme 

indicação do fabricante - pote com 1 kg 
UNIDADE 110 12,90   15,90 14,90                           14,99             14,67 1.613,70 

118 36368 
Tempero completo, sabores variados, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais 

conforme indicação do fabricante, com 12 sachês - pacote com 60 grs 
UNIDADE 155   6,90   4,50       5,19 5,15                               5,44 843,20 

119 4367 

Vinagre de vinho tinto resultante da fermentação acética do vinho  isento de corantes artificiais  ácidos orgânicos 

e minerais estranhos  livre de sujidades  material terroso  e detritos de animais ou vegetais  acondionado  em 

frasco de 750ml. 

UNIDADE 375 6,49 4,30 6,75           6,45         6,68                   4,58 5,88 2.205,00 

120 70741 Ovo de codorna em conserva 300g Unidade 50 16,90 12,00 15,00           15,50                               14,85 742,50 

121 70742 Pão torrado natural, mínimo 142g PCT 80 3,99 5,90 4,25 4,35 5,49                                       4,80 384,00 

122 75030 Aveia em flocos grossos (laminada). Embalagem de 500 g. Validade minima de 6 meses PCT 200   8,90     7,35                                       8,13 1.626,00 

123 75031 Aveia em flocos finos.  Embalagem de 500 g. Validade minima de 6 meses PCT 200   16,30             13,90     13,19                         14,46 2.892,00 

124 75032 Leite de soja liquido, sem lactose, emabalagem de 1 litro. Sabor Natural Validade minima de 1 mês  LT 220 6,45             7,69                 6,65               6,93 1.524,60 

125 75033 Bombom formato unitário 20 gr, cobertura de chocolate e recheio cremoso. Pacote com 1kg.  KG 400 49,90     52,49 56,16       44,55 62,99                         50,33   52,74 21.096,00 

126 75034 
PIRULITO - Sabores diversos .Validade mínima de 12 

meses. Embalagem de 600 gramas. 
PCT 1100       16,80 17,88 20,35                                     18,34 20.174,00 

127 75035 Barra de cereal integral peso líquido mínimo de 20 gramas, sabores diversos Unidades 2200 1,59     1,44                                         1,52 3.344,00 

128 75036 Biscoito salgado porção individual 24 gramas Unidades 2500         0,83       0,79 0,82                   1,05         0,87 2.175,00 

129 75037 Bolo recheado embalagem individual porção de no mínimo 35 gramas, sabores diversos Unidades 2400       1,99 2,49                       2,19   2,29     1,65     2,12 5.088,00 

130 75038 Suco em embalagem tetrapack 200ml com canudo, sabores diversos Unidades 4200 2,35   3,50 2,99               2,49                         2,83 11.886,00 

131 75039 Pipoca doce pacote individual com no mínimo 15 gramas Unidades 3000       0,91 0,71                                       0,81 2.430,00 

132 75040 Pão de mel coberto com chocolate porção individual com no mínimo 30 gramas Unidades 1500       1,35 1,28             1,86   1,68                     1,54 2.310,00 

133 75041 Bala de goma porção individual 32 gramas sabores diversos Unidades 1000       0,75 0,83 0,77                                     0,78 780,00 

134 75042 Amendoim salgado torrado sem pele porção individual com no mínimo 25 gramas PCT 1000       0,72 0,68                                       0,70 700,00 

135 75043 Pão De Forma Tradicional Com 400g á 500g Unidades 1000       8,49       8,29                   9,89   8,39         8,77 8.770,00 

136 75044 
Batata Palha, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do 

fabricante, Pacote 500g 
UNIDADE 200       11,99                 13,79' 13,89                 12,99   12,96 2.592,00 

                            
VALOR TOTAL 944.480,13 

 
 


