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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

DATA DA SESSÃO: 17/05/2018 
CREDENCIAMENTO: 11:00 horas 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11:30 horas 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
público, para o conhecimento de todos os interessados que realizará licitação, na modalidade
MENOR PREÇO POR ITEM e ADJUDICAÇÃO POR ITE
nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando
condições estabelecidas no presente edital e seus anexos.

A sessão pública para credenciamento e recebimento e abertura dos envelopes dar
de 2018, na sala da Comissão de Licitações desta Prefeitura Municipal, situado na 
Centro, Queimada Nova, Piauí, onde podem ser obtidas cópias deste instrumento convocatório, em todos os dias úteis, das 
8:00 às 13:00 horas. 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Destina-se a presente licitação a Aquisição de 
especificações e quantidades constantes do anexo I.

1.2 – São anexos deste Edital: 

Anexo I – Especificação e quantidades dos itens objeto da licitação;
Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (a ser entregue 
fora dos envelopes, quando do credenciamento);
Anexo III – Declaração de que não Emprega Menor;

Anexo IV – Modelo da Proposta; e

Anexo V – Minuta do Contrato.

2 – DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação, que preencherem as condições dispostas neste Edital. 

2.2 – Os envelopes contendo a proposta e
na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame, sob coordenação do pregoeiro.

3 – DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Não poderão participar do presente Pregão, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

b) Estejam sob regime de concordata ou falência;

c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitações;

d) Encontrem-se em processo de fusão, cisão ou incorporação;

e) Tenham sofrido fato impeditivo superveniente;

f) tenham funcionário ou membro servidor do Município como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto ou controlador ou responsável técnico;

g) servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 
registrado na Junta Comercial, no qual
decorrência de tal investidura;  
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 

0 horas    

MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA, através do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, para o conhecimento de todos os interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
MENOR PREÇO POR ITEM e ADJUDICAÇÃO POR ITEM, regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo
nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações,
condições estabelecidas no presente edital e seus anexos. 

ica para credenciamento e recebimento e abertura dos envelopes dar-se-á às 11
, na sala da Comissão de Licitações desta Prefeitura Municipal, situado na Rua Felipe Rodrigues Coelho n° 780 

de podem ser obtidas cópias deste instrumento convocatório, em todos os dias úteis, das 

se a presente licitação a Aquisição de merenda escolar (Portaria nº 448, de 13/09/2002), conforme 
especificações e quantidades constantes do anexo I. 

Especificação e quantidades dos itens objeto da licitação; 
Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (a ser entregue 

fora dos envelopes, quando do credenciamento); 
Declaração de que não Emprega Menor; 

Modelo da Proposta; e 

Minuta do Contrato. 

Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação, que preencherem as condições dispostas neste Edital.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, 
na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame, sob coordenação do pregoeiro. 

TOS À PARTICIPAÇÃO 

Não poderão participar do presente Pregão, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

ejam sob regime de concordata ou falência; 

c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitações; 

se em processo de fusão, cisão ou incorporação; 

e) Tenham sofrido fato impeditivo superveniente; 

membro servidor do Município como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto ou controlador ou responsável técnico; 

g) servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

, através do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitação, torna 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal 
se subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e pelas 

11:00 horas do dia 17 de maio 
Rua Felipe Rodrigues Coelho n° 780 – 

de podem ser obtidas cópias deste instrumento convocatório, em todos os dias úteis, das 

(Portaria nº 448, de 13/09/2002), conforme 

Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (a ser entregue 

Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de atividade pertinente 

os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, 
na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 

Não poderão participar do presente Pregão, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações: 

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

membro servidor do Município como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) 

 

se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
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b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos 
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a" (estatuto social, 
contrato social ou outro instrumento de regist
mandante para a outorga.  

4.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar
contenha foto.  

4.3 – Será admitido apenas 1 (um)
representar apenas uma credenciada.

4.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele 
representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

4.5 – O não credenciamento equivale à renúncia, por parte do licitante, ao direito de apresentar lances durante a sessão e de 
praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na sua desclassificação.

4.6 – Para os licitantes que não pretendem credenciar
habilitação, bem como os documentos de habilitação e proposta, deverão ser entregues ou encaminhados ao setor 
responsável pela licitação em envelopes separados.

4.7 – Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração de pleno conhecimento e 
atendimento as exigências de habilitação, o envelope nº 01 

4.8 – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, não cabe a desistência da proposta.

5 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA 
E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo III 
deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.º 1 e 2. Os casos omissos serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) no 
momento da sessão, com registro da ocorrência em ata.

5.1.1 – A declaração acima referida deverá ser subscrita pelo representante legal ou pelo procurador caso este tenha 
outorga para tal. 

5.1.2 – Caso o licitante credenciado não apresente a declaração acima referida, poderá f
oralmente sendo registrada em ata.

5.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes 
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome 

Envelope nº 1 – Proposta de Preços

Pregão nº  
Empresa: 

 
Envelope nº 2 – Habilitação ou Documentos Habilitatórios

Pregão nº  
Empresa: 

5.3 – A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente 
habilitado.  

5.4 – A documentação necessária à habilitação dos licitantes deverá ser entregue obrigatoriamente em 01 (uma) via e, 
também, deverá ser apresentada em ori
servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do artigo 32 da lei nº 8.666/93. 

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA

6.1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
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se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos 
ciar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a" (estatuto social, 
contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial), que comprove os poderes do 

O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo (cópia) documento oficial de identificação que 

1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma credenciada. 

A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele 
, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

O não credenciamento equivale à renúncia, por parte do licitante, ao direito de apresentar lances durante a sessão e de 
praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na sua desclassificação. 

Para os licitantes que não pretendem credenciar-se, a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como os documentos de habilitação e proposta, deverão ser entregues ou encaminhados ao setor 

elopes separados. 

Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração de pleno conhecimento e 
atendimento as exigências de habilitação, o envelope nº 01 – proposta de preço e o envelope nº 02 

iciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, não cabe a desistência da proposta.

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA 
E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo III 
deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.º 1 e 2. Os casos omissos serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) no 

m registro da ocorrência em ata. 

A declaração acima referida deverá ser subscrita pelo representante legal ou pelo procurador caso este tenha 

Caso o licitante credenciado não apresente a declaração acima referida, poderá firmá-
oralmente sendo registrada em ata. 

A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes 
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Proposta de Preços 

Habilitação ou Documentos Habilitatórios 

A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, 

r datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente 

A documentação necessária à habilitação dos licitantes deverá ser entregue obrigatoriamente em 01 (uma) via e, 
também, deverá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do artigo 32 da lei nº 8.666/93. 

DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA 

preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  

se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos 
ciar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a" (estatuto social, 
ro comercial, registrado na Junta Comercial), que comprove os poderes do 

se exibindo (cópia) documento oficial de identificação que 

representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 

A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele 

O não credenciamento equivale à renúncia, por parte do licitante, ao direito de apresentar lances durante a sessão e de 

se, a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como os documentos de habilitação e proposta, deverão ser entregues ou encaminhados ao setor 

Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração de pleno conhecimento e 
proposta de preço e o envelope nº 02 – habilitação. 

iciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, não cabe a desistência da proposta. 

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA 

A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo III 
deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.º 1 e 2. Os casos omissos serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) no 

A declaração acima referida deverá ser subscrita pelo representante legal ou pelo procurador caso este tenha 

-la na própria sessão ou fazê-la 

A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes 
da proponente, os seguintes dizeres: 

A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, 

r datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente 

A documentação necessária à habilitação dos licitantes deverá ser entregue obrigatoriamente em 01 (uma) via e, 
ginal, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do artigo 32 da lei nº 8.666/93.  
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b) número do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, em 
conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital; 

d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas 
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, 
legal. 

f) Para o preço unitário, serão aceitas somente 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

g)Certificação do Inmetro, relativo aos pneus;

h) Comprovação de prazo de garantia mínimo de 5 (cinco) anos , relativo aos pneus;

i) Apresentação de informativo, catálogo, cartilha  ou qualquer outro documento em língua portuguesa, que demonstre 
informações técnicas e instrução de uso do produto (pneus).

6.2 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

6.3 – Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço por extenso.

6.4 – A falta da data, rubrica, CNPJ e/ou endereço completo, ou outras falhas 
Representante Legal ou procurador na sessão, desde que tenha poderes para este fim.

6.5 – A empresa deverá fornecer como parte da proposta:

6.5.1 – Declaração de que o fornecedor do objeto conhece e aceita a todas as regra

7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”;

7.1 – O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito:

7.1.1 – Documentos obrigados pela Constituição:

a) Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 1
do Decreto n.º 3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

7.1.2 – Documentos relativos à habilitação j

a) Certidão simplificada da junta comercial;

b) Contrato social e o último aditivo; e

c) Cópia da cédula de identidade dos sócios;

7.1.3 – Documentos relativos à regularidade fiscal:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da C
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Município e 
Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) Cópia atualizada do CNPJ; 

e) Cópia do CPF dos sócios; 

f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, em 
ficações do Anexo I deste Edital;  

d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas 
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

de da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, assegurado o direito de revisão e atualização na forma 

f) Para o preço unitário, serão aceitas somente 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

Certificação do Inmetro, relativo aos pneus; 

ação de prazo de garantia mínimo de 5 (cinco) anos , relativo aos pneus; 

i) Apresentação de informativo, catálogo, cartilha  ou qualquer outro documento em língua portuguesa, que demonstre 
informações técnicas e instrução de uso do produto (pneus). 

ão será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço por extenso.

A falta da data, rubrica, CNPJ e/ou endereço completo, ou outras falhas sanáveis, poderá ser suprida pelo 
Representante Legal ou procurador na sessão, desde que tenha poderes para este fim. 

A empresa deverá fornecer como parte da proposta: 

Declaração de que o fornecedor do objeto conhece e aceita a todas as regras contidas neste Edital.

DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”; 

O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito:

Documentos obrigados pela Constituição: 

eclaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 1

.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Documentos relativos à habilitação jurídica: 

a) Certidão simplificada da junta comercial; 

b) Contrato social e o último aditivo; e 

c) Cópia da cédula de identidade dos sócios; 

Documentos relativos à regularidade fiscal: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União e Certidão 
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado, do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Município e 
de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, em 

d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas 
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;  

assegurado o direito de revisão e atualização na forma 

i) Apresentação de informativo, catálogo, cartilha  ou qualquer outro documento em língua portuguesa, que demonstre 

Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço por extenso. 

sanáveis, poderá ser suprida pelo 

s contidas neste Edital. 

O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito: 

eclaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 

.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

ertidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União e Certidão 
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado, do 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Município e 
de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

relativo ao domicílio ou sede do 
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g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

h) Certidão Negativa de Débito - CND (Lei n.º 8.212/91), expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
PORTARIA CONJUNTA RFB / PGFN Nº

i)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhista 

7.1.4 – Documentos relativos à qualificação econômico

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente chancelado pela Junta Comercial 
e com o selo do CRC, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.   

7.1.5 – Outros documentos: 

a) Alvará de licença de funcionamento;

7.2 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as 
expedidas até 90 (noventa) dias contadas da data constante do documento. 

7.3 – Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em su
neste Edital e seus anexos. 

7.4 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 
anexos poderá o(a) pregoeiro(a) considerar o proponente inabilitad

7.5 – Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filial 
exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir

8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO;

8.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando
credenciamento dos interessados em participar do certame.

8.2 – Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do Edital e, 
preços e os documentos de habilitação.

8.3 – Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços o(a) Pregoeiro(a) procederá a verificação da 
conformidade destas com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexo, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, o que, para tal verificação, o Pregoeiro 
poderá contar com assessoria técnica;

b) Que contenham preço manifestamente inexequível, assim considerado aqueles que não venham a ter d
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado.

8.3.1 – Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o(a) pregoeiro(a) suspenderá o pregão e estabelecerá 
uma nova data com prazo não superior a 3 (três) dias úteis para o recebimento de novas propostas. 

8.4 – Erros aritméticos serão retificados da seguinte forma:

a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do pre
quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos 
por extenso. 

c) Se o proponente não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será desclassificada.

8.5 – As propostas selecionadas para a etapa de lances, observarão aos seguintes critérios:

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior àquela. 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que 
apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
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g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei n.º 8.036/90); e

CND (Lei n.º 8.212/91), expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
Nº 1751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, conforme lei 12.440/2011. 

lativos à qualificação econômico-financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente chancelado pela Junta Comercial 
e com o selo do CRC, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.    

a) Alvará de licença de funcionamento; 

não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as 
expedidas até 90 (noventa) dias contadas da data constante do documento.  

Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos 

Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 
anexos poderá o(a) pregoeiro(a) considerar o proponente inabilitado. 

Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filial 
exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir-se ao local da sede do interessado.

O JULGAMENTO; 

No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando
credenciamento dos interessados em participar do certame. 

Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do Edital e, em envelopes separados

entos de habilitação. 

Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços o(a) Pregoeiro(a) procederá a verificação da 
conformidade destas com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexo, sendo desclassificadas as propostas:

jo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, o que, para tal verificação, o Pregoeiro 
poderá contar com assessoria técnica; 

b) Que contenham preço manifestamente inexequível, assim considerado aqueles que não venham a ter d
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado.

Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o(a) pregoeiro(a) suspenderá o pregão e estabelecerá 
ta com prazo não superior a 3 (três) dias úteis para o recebimento de novas propostas. 

Erros aritméticos serão retificados da seguinte forma: 

a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do pre
quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido; 

b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos 

a correção de tais erros, sua proposta será desclassificada. 

As propostas selecionadas para a etapa de lances, observarão aos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior àquela. 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que 
apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 

FGTS (Lei n.º 8.036/90); e 

CND (Lei n.º 8.212/91), expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente chancelado pela Junta Comercial 

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as 

bstituição aos documentos requeridos 

Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 

Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da Matriz ou todos em nome da Filial 
se ao local da sede do interessado. 

No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o 

Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
em envelopes separados, a proposta de 

Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços o(a) Pregoeiro(a) procederá a verificação da 
conformidade destas com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexo, sendo desclassificadas as propostas: 

jo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, o que, para tal verificação, o Pregoeiro 

b) Que contenham preço manifestamente inexequível, assim considerado aqueles que não venham a ter demonstrado sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado. 

Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o(a) pregoeiro(a) suspenderá o pregão e estabelecerá 
ta com prazo não superior a 3 (três) dias úteis para o recebimento de novas propostas.  

a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela 

b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior àquela.  

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que 
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c) No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
licitantes. 

8.6 – Se dentre as propostas apresentadas inicialmente por escrito, houver empate, o pregoeiro procederá o sorteio na 
forma do parágrafo 2º do Art. 45 da Lei. 8666/93, para estabelecer qual dos licitantes empatad
primeiro. 

8.7 – O(a) Pregoeiro(a) poderá no decorrer da sessão estipular, para novos lances, parâmetros ou percentagem de redução 
sobre o menor preço (margem de lance).

8.8 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das pro
partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente de valor. 

8.8.1 – A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do l
daquela etapa de lance e na manutenção do último preço apresentado para efeito de ordenação dos próximos lances.

8.9 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 
observada a redução mínima entre os lances.

8.10 – O Pregoeiro poderá, no decorrer da sessão determinar o tempo de que dispõem os licitantes para ofertarem seus 
lances orais. 

8.11 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declina
de lances ou conforme determinar o pregoeiro no momento da sessão. 

8.12 – Não poderá haver desistências dos lances ofertados, sujeitando
no edital. 

8.13 – Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, 
na ordem crescente dos valores, considerando

8.14 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a reduzir ainda mais o preço. 

8.15 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a 
respeito.  

8.15.1 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários do material, bem 
como os demais esclarecimentos que julgar necessários, 

8.16 – Considerada aceitável a oferta de menor preço para o item, some
documentos de habilitação quando concluído o julgamento de todos os demais itens.

8.17 – Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de 
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) Substituição de documentos mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

b) Apresentação de documentos, quando por indisponibilidade dos meios eletrônicos, não for possíve

b).1 – Neste caso o Pregoeiro decidirá sobre o prazo a ser concedido à licitante para a comprovação de habilitação.

b).2 – A não apresentação do(s) documento(s) no prazo estipulado pelo pregoeiro, implicará na inabilitação da licitante.  

8.17.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção 
por meio eletrônico, exceto por impossibilidade devidamente justificada. 

8.17.2 – A Administração não se responsabilizará pela even
verificação. 

8.18 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a 
oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu aut
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta, ou mais, aceitável cujo 
autor(es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declara

8.19 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) será(ao) habilitada(s) e 
declarada(s) vencedora(s) do certame. 

8.20 – Será advertido pelo (a) pregoeiro(a) o licitante cuja condut
essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa. 

9 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DO ATO DE CONTROLE FINAL
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c) No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

Se dentre as propostas apresentadas inicialmente por escrito, houver empate, o pregoeiro procederá o sorteio na 
forma do parágrafo 2º do Art. 45 da Lei. 8666/93, para estabelecer qual dos licitantes empatad

O(a) Pregoeiro(a) poderá no decorrer da sessão estipular, para novos lances, parâmetros ou percentagem de redução 
sobre o menor preço (margem de lance). 

O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a 
partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente de valor.  

A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do l
daquela etapa de lance e na manutenção do último preço apresentado para efeito de ordenação dos próximos lances.

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 
mínima entre os lances. 

O Pregoeiro poderá, no decorrer da sessão determinar o tempo de que dispõem os licitantes para ofertarem seus 

A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declina
de lances ou conforme determinar o pregoeiro no momento da sessão.  

Não poderá haver desistências dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as penalidades previstas 

Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, 
na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado e aceito pelo Pregoeiro. 

ro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a reduzir ainda mais o preço. 

Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a 

qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários do material, bem 
como os demais esclarecimentos que julgar necessários, no prazo a ser definido pelo pregoeiro.

Considerada aceitável a oferta de menor preço para o item, somente será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação quando concluído o julgamento de todos os demais itens. 

Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de 
é a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) Substituição de documentos mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

b) Apresentação de documentos, quando por indisponibilidade dos meios eletrônicos, não for possíve

Neste caso o Pregoeiro decidirá sobre o prazo a ser concedido à licitante para a comprovação de habilitação.

A não apresentação do(s) documento(s) no prazo estipulado pelo pregoeiro, implicará na inabilitação da licitante.  

A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção 
por meio eletrônico, exceto por impossibilidade devidamente justificada.  

A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 

Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a 
oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta, ou mais, aceitável cujo 
autor(es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declarado(s) vencedor(es). 

Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) será(ao) habilitada(s) e 
declarada(s) vencedora(s) do certame.  

Será advertido pelo (a) pregoeiro(a) o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo 
essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.  

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DO ATO DE CONTROLE FINAL 

independentemente do número de 

Se dentre as propostas apresentadas inicialmente por escrito, houver empate, o pregoeiro procederá o sorteio na 
forma do parágrafo 2º do Art. 45 da Lei. 8666/93, para estabelecer qual dos licitantes empatados deve oferecer o lance 

O(a) Pregoeiro(a) poderá no decorrer da sessão estipular, para novos lances, parâmetros ou percentagem de redução 

postas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a 

A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante 
daquela etapa de lance e na manutenção do último preço apresentado para efeito de ordenação dos próximos lances. 

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 

O Pregoeiro poderá, no decorrer da sessão determinar o tempo de que dispõem os licitantes para ofertarem seus 

A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação 

se o proponente desistente as penalidades previstas 

Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, 
se para as selecionadas o último preço ofertado e aceito pelo Pregoeiro.  

ro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a reduzir ainda mais o preço.  

Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a 

qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários do material, bem 
no prazo a ser definido pelo pregoeiro. 

nte será aberto o envelope contendo os 

Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de 

a) Substituição de documentos mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

b) Apresentação de documentos, quando por indisponibilidade dos meios eletrônicos, não for possível a verificação. 

Neste caso o Pregoeiro decidirá sobre o prazo a ser concedido à licitante para a comprovação de habilitação. 

A não apresentação do(s) documento(s) no prazo estipulado pelo pregoeiro, implicará na inabilitação da licitante.   

A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção 

tual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 

Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a 
or, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta, ou mais, aceitável cujo 
do(s) vencedor(es).  

Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) será(ao) habilitada(s) e 

a vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo 



 
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA 

GABINETE DO PREFEITO
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 

Rua Felipe Rodrigues Coelho n° 497
CNPJ: 41.522.202/0001-80 
 

9.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer
abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a c
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a 
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à l
competente para a homologação.  

9.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá
autoridade competente.  

9.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 
do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

9.5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insu
aproveitamento.  

9.6 – A adjudicação será feita por item. 

10 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1 – Os itens serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total especificada, 
requisições periódicas expedidas pelo setor competente, sendo que as entregas deverão obedecer ao prazo estipulado no 
contrato e deverão ser feitas na sede do Município contratante.

10.2 – As requisições deverão conter a identificação da 
número desta licitação, do número do processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, 
datas e horários e endereço de entrega. 

10.3 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo 
recebimento por parte da Contratada, inclusive fac

10.4 – Os itens deverão ser entregues no prazo não superior a 48 (quarenta e oito) h
da respectiva requisição. 

10.5 – Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites legais, a critério do 
Contratante, estima-se em 12 (doze) meses contados da data da assinatura d
objeto licitado.  

10.6 – O objeto desta licitação será fornecido na sede da Prefeitura Municipal de Queimada Nova
especificações constantes deste edital, no horário de 8:00hs às 12:00hs, no endereço
edital. 

10.7 – A firma fornecedora ficará obrigada a trocar, imediatamente, o produto que vier a ser recusado, sem nenhum ônus 
para o Município. 

10.8 – Os produtos deverão ser entregues pela empresa vencedora com prazo de v
contar do recebimento. 

10.9 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos

11 – DO PAGAMENTO 

11.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, pela 
autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição imprescindível para o pagamento.

14.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 – São obrigações da CONTRATANTE:

a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da 
presente licitação. 

b) Fiscalizar e acompanhar a entrega dos itens objeto desta licitação.
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No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, 
se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 
lhes assegurada vista imediata dos autos.  

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a 
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 

 

Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 

rsos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 
do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insu

A adjudicação será feita por item.  

DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os itens serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total especificada, 
requisições periódicas expedidas pelo setor competente, sendo que as entregas deverão obedecer ao prazo estipulado no 
contrato e deverão ser feitas na sede do Município contratante. 

As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do 
número desta licitação, do número do processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, 
datas e horários e endereço de entrega.  

expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo 
recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.  

Os itens deverão ser entregues no prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento 

Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites legais, a critério do 
se em 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato, o prazo para entrega total do 

O objeto desta licitação será fornecido na sede da Prefeitura Municipal de Queimada Nova
especificações constantes deste edital, no horário de 8:00hs às 12:00hs, no endereço especificado no preâmbulo deste 

A firma fornecedora ficará obrigada a trocar, imediatamente, o produto que vier a ser recusado, sem nenhum ônus 

Os produtos deverão ser entregues pela empresa vencedora com prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a 

Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.  

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, pela 
autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição imprescindível para o pagamento.

m pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

ATANTE: 

a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da 

b) Fiscalizar e acompanhar a entrega dos itens objeto desta licitação. 

deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, 
se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo 

orrer no término do prazo do 

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a 
icitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 

lo devidamente informado à 

rsos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 

O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

Os itens serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total especificada, em atendimento às 
requisições periódicas expedidas pelo setor competente, sendo que as entregas deverão obedecer ao prazo estipulado no 

unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do 
número desta licitação, do número do processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, 

expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo 

oras, contados a partir do recebimento 

Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites legais, a critério do 
o contrato, o prazo para entrega total do 

O objeto desta licitação será fornecido na sede da Prefeitura Municipal de Queimada Nova-PI, conforme as 
especificado no preâmbulo deste 

A firma fornecedora ficará obrigada a trocar, imediatamente, o produto que vier a ser recusado, sem nenhum ônus 

alidade não inferior a 12(doze) meses a 

Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, pela 
autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição imprescindível para o pagamento. 

m pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
 

a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da 
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c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocor
que exigem providências corretivas.

d) Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste edital.

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 – A Contratada obriga-se a: 

a) Entregar os itens estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, nas parcelas, prazos e quantitativos 
requeridos pela administração. 

b) Proceder a troca de todo e qualquer material que, por ocasião da conferência deste, for constatado a nã
com as especificações. 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em relação às condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

14 – FONTE DOS RECURSOS 

14.1 – Informamos que as despesas ser
Queimada Nova 2018 e Outros. 

15 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

15.1 – O equilíbrio econômico financeiro do contrato, visando a recomposição de preços, vigorará com a manutenção do 
percentual entre o preço do produto fornecido adquirido pela empresa junto ao seu fornecedor e o ofertado para o 
Município na época da licitação, não podendo em hipótese alguma ser cobrado preço superior ao praticado pela empresa 
ao público em geral; 

15.2 – O Equilíbrio Econômico Financeiro será auferido pelo Setor Financeiro deste Município, quando da entrega da fatura 
do fornecimento, caso seja requerido pela empresa;

15.3 – A empresa quando da entrega da fatura deverá apresentar as notas fiscais de compr
fornecedor, para que seja verificado se o valor cobrado ao Município está de acordo com o percentual da proposta 
apresentada. 

15.4 – Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio dos preços, este só p
com relação à fatura seguinte. 

15.5 – No caso de descontos promocionais praticados pela empresa, estes deverão ser repassados integralmente ao 
Município. 

16 – DO CONTRATO 

16.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada med
constitui anexo do presente ato convocatório. 

16.2 – A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da homologação, comparecer a sede da 
Prefeitura Municipal de Queimada No

16.3 – Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar
convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vis
contratação. 

16.3.1 – Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

16.3.2 – A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Q
Piauí. 

16.4 – A contratação será celebrada com duração de até 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, ou 
ao término do fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser 
ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

17 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

17.1 – No caso de ocorrência de inadimplemento total ou parcial do disposto no Edital e/ou proposta, a Prefeitura poderá 
aplicar ao contratado, garantida a ampla e prévia defesa, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, conforme 
a falta ensejada; 
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c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do material, diligenciando nos casos 
que exigem providências corretivas. 

d) Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste edital. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Entregar os itens estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, nas parcelas, prazos e quantitativos 

b) Proceder a troca de todo e qualquer material que, por ocasião da conferência deste, for constatado a nã

c) Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em relação às condições de habilitação e 

Informamos que as despesas serão pagas com recursos provenientes do Orçamento Geral do Município de 

DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

O equilíbrio econômico financeiro do contrato, visando a recomposição de preços, vigorará com a manutenção do 
percentual entre o preço do produto fornecido adquirido pela empresa junto ao seu fornecedor e o ofertado para o 
Município na época da licitação, não podendo em hipótese alguma ser cobrado preço superior ao praticado pela empresa 

O Equilíbrio Econômico Financeiro será auferido pelo Setor Financeiro deste Município, quando da entrega da fatura 
do fornecimento, caso seja requerido pela empresa; 

A empresa quando da entrega da fatura deverá apresentar as notas fiscais de compr
fornecedor, para que seja verificado se o valor cobrado ao Município está de acordo com o percentual da proposta 

Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio dos preços, este só p

No caso de descontos promocionais praticados pela empresa, estes deverão ser repassados integralmente ao 

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, cuja respectiva minuta 
constitui anexo do presente ato convocatório.  

A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da homologação, comparecer a sede da 
Prefeitura Municipal de Queimada Nova, Piauí, para assinar o contrato.  

Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar o contrato, serão 
convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vis

Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Q

A contratação será celebrada com duração de até 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, ou 
ao término do fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser 
ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

No caso de ocorrência de inadimplemento total ou parcial do disposto no Edital e/ou proposta, a Prefeitura poderá 
aplicar ao contratado, garantida a ampla e prévia defesa, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, conforme 

rência relacionada com a entrega do material, diligenciando nos casos 

Entregar os itens estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, nas parcelas, prazos e quantitativos 

b) Proceder a troca de todo e qualquer material que, por ocasião da conferência deste, for constatado a não conformidade 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em relação às condições de habilitação e 

ão pagas com recursos provenientes do Orçamento Geral do Município de 

O equilíbrio econômico financeiro do contrato, visando a recomposição de preços, vigorará com a manutenção do 
percentual entre o preço do produto fornecido adquirido pela empresa junto ao seu fornecedor e o ofertado para o 
Município na época da licitação, não podendo em hipótese alguma ser cobrado preço superior ao praticado pela empresa 

O Equilíbrio Econômico Financeiro será auferido pelo Setor Financeiro deste Município, quando da entrega da fatura 

A empresa quando da entrega da fatura deverá apresentar as notas fiscais de compra do material junto ao seu 
fornecedor, para que seja verificado se o valor cobrado ao Município está de acordo com o percentual da proposta 

Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio dos preços, este só poderá ser pedido 

No caso de descontos promocionais praticados pela empresa, estes deverão ser repassados integralmente ao 

iante assinatura de contrato, cuja respectiva minuta 

A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da homologação, comparecer a sede da 

se a assinar o contrato, serão 
convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da 

Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso. 

A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Queimada Nova, 

A contratação será celebrada com duração de até 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, ou 
ao término do fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado 
ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.  

No caso de ocorrência de inadimplemento total ou parcial do disposto no Edital e/ou proposta, a Prefeitura poderá 
aplicar ao contratado, garantida a ampla e prévia defesa, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, conforme 
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17.2 – No caso de aplicação de multa, o contratante observará o seguinte percentual:
estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula deste Texto;

17.3 – As multas aplicadas serão descontadas de pagame

17.4 – As penalidades aplicadas poderão ser relevadas pela Administração em casos de força maior, devidamente 
justificados e aceitos pela mesma. 

17.5 – A empresa que apresentar dolosamente documentos falsos
visando frustrar os objetivos desta licitação, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por um praz
não inferior a 2 (dois) anos; 

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a 
celeridade do procedimento e a segurança da co

18.2 – Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

18.3 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas pelo 
Pregoeiro e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para consecução do fim desta licitação. 

18.4 – Havendo apenas uma proposta, desde que atenda
com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o(a) pregoeiro(a) negociar, visando obter preço melhor.

 18.5 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos n
Pregoeiro e pelos licitantes presentes na sessão. 

18.6 – O resultado final desta licitação será divulgado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Queimada Nova.

18.7 – Os demais atos pertinentes a esta 
na forma legal.  

18.8 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no endereço da 
ementa, até 30 (trinta) dias após a publicação, sendo posteriormente destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo. 

18.9 – Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações porventura vivenciadas, 
serão decididos pelo Pregoeiro, com vista
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, na forma do art. 43 § 3º da Lei nº 8.666/93.

18.10 – Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado consumidor local ou nacional, 

estará obrigada a estender tal vantagem ao órgão/ente contratante.

18.11 – O proponente que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, n
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

18.12 – A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação

18.13 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o Foro da Comarca de Paulistana
seja. 

18.14 – Maiores informações poderão ser adquiridas na sede desta Prefeitura.
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No caso de aplicação de multa, o contratante observará o seguinte percentual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor 
estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula deste Texto; 

As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou cobradas judicialmente;

As penalidades aplicadas poderão ser relevadas pela Administração em casos de força maior, devidamente 

A empresa que apresentar dolosamente documentos falsos, fraudulentos ou sem validade, durante o contrato ou 
visando frustrar os objetivos desta licitação, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por um praz

disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a 
celeridade do procedimento e a segurança da contratação.  

Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas pelo 
Pregoeiro e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para consecução do fim desta licitação. 

Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço compatível 
com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o(a) pregoeiro(a) negociar, visando obter preço melhor.

Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricadas pelo 
Pregoeiro e pelos licitantes presentes na sessão.  

O resultado final desta licitação será divulgado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Queimada Nova.

Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Município, 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no endereço da 
s a publicação, sendo posteriormente destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo. 

Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações porventura vivenciadas, 
serão decididos pelo Pregoeiro, com vistas a conferir agilidade ao feito, ficando facultado ao Pregoeiro ou autoridade 
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, na forma do art. 43 § 3º da Lei nº 8.666/93. 

Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado consumidor local ou nacional, 

estará obrigada a estender tal vantagem ao órgão/ente contratante. 

O proponente que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

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

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
Paulistana, Estado do Piauí, excluído que fica quaisquer outro por mais privilegiado que 

informações poderão ser adquiridas na sede desta Prefeitura. 

% (meio por cento) sobre o valor 

ntos a serem efetuados ou cobradas judicialmente; 

As penalidades aplicadas poderão ser relevadas pela Administração em casos de força maior, devidamente 

, fraudulentos ou sem validade, durante o contrato ou 
visando frustrar os objetivos desta licitação, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por um prazo 

disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a 

Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas pelo 
Pregoeiro e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para consecução do fim desta licitação.  

a todas as condições do edital e esteja com o preço compatível 
com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o(a) pregoeiro(a) negociar, visando obter preço melhor. 

a sessão e as propostas serão rubricadas pelo 

O resultado final desta licitação será divulgado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Queimada Nova. 

licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Município, 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no endereço da 
s a publicação, sendo posteriormente destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo.  

Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações porventura vivenciadas, 
s a conferir agilidade ao feito, ficando facultado ao Pregoeiro ou autoridade 

superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado consumidor local ou nacional, 

as mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
, Estado do Piauí, excluído que fica quaisquer outro por mais privilegiado que 
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PREGÃO Nº 010/2018

Item Produtos

01 

ARROZ COMUM TIPO 1  kg 
polido, classe longo fino, tipo 1, embalagem contendo 
1Kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, com 
registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde

02 

FEIJÃO CARIOCA TIPO  kg - Feijão carioquinha, classe 
cores, tipo 1,embalagem 1kg com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido, com registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério
da Saúde 

03 

FLOCOS DE MILHO 500g 
matérias primas sãs e limpas
aspecto, sabor e cheiro característico, livre de 
sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: o 
produto deverá estar acondicionado em pacotes de 
polietileno transparente, atóxico, bem vedados,com 
500g cada. Prazo de validade mínimo de 12
contar a partir da data de entrega

04 

FEIJÃO PRETO TIPO 1   kg - Feijão preto 
qualidade, embalados em pacotes com 01kg. Tipo 1. 
Grupo I. Embalagem com: classe, cores, endereço do 
fabricante, data de fabricação prazo de validade. O 
produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde

05 

FARINHA DE MANDIOCA  kg 
temperada, isenta de sujidades, mofo, embalagem de 
1kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, com 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde 

06 

ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO kg 
técnicas: classe: longo, fino, tipo I. O produto não 
deve apresentar mofo, substâncias nocivas, 
preparação final dietética
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PREGÃO Nº 010/2018– ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 

 
 
 
 

Produtos Quant. 
 

Und. 
 

Valor
Unitário R$

ARROZ COMUM TIPO 1  kg - Arroz branco, subgrupo 
polido, classe longo fino, tipo 1, embalagem contendo 
1Kg, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, com 
registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

1.000 Kg 

Feijão carioquinha, classe 
cores, tipo 1,embalagem 1kg com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido, com registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério 

500 Kg 

FLOCOS DE MILHO 500g - Fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar 
aspecto, sabor e cheiro característico, livre de 
sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: o 
produto deverá estar acondicionado em pacotes de 
polietileno transparente, atóxico, bem vedados,com 
500g cada. Prazo de validade mínimo de 12 meses a 
contar a partir da data de entrega 

3.000 Pct 

Feijão preto - de primeira 
qualidade, embalados em pacotes com 01kg. Tipo 1. 
Grupo I. Embalagem com: classe, cores, endereço do 

fabricação prazo de validade. O 
produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

300 Kg 

FARINHA DE MANDIOCA  kg - Farinha de mandioca 
temperada, isenta de sujidades, mofo, embalagem de 

identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, com 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

100 Kg 

PARBOLIZADO kg - características 
técnicas: classe: longo, fino, tipo I. O produto não 
deve apresentar mofo, substâncias nocivas, 
preparação final dietética 

500 Kg 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

Valor 
Unitário R$ 

Valor total R$ 

R$ 3,19 R$ 3.190,00 

R$ 4,95 R$ 2.475,00 

R$ 1,46 R$ 4.380,00 

R$ 8,54 R$ 2.562,00 

R$ 5,71 R$ 571,00 

R$ 3,08 R$ 1.540,00 
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inadequada. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1kg, em polietileno, 
transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo
12 meses a contar a partir da data de entrega.

07 

AÇUCAR CRISTAL kg - Açúcar cristalizado, na cor 
branca, sacarose de cana-de
Kg, em polietileno, contendo data de 
prazo de validade. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Saúde. 

08 

AVEIA FLOCOS 200g - isenta de mofo, livre de 
parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em 
embalagens de 200g, atóxica, resistente e 
hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses 
a contar a partir da data de entrega

09 

FLOCOS DE ARROZ 500g (CUSCUZ DE ARROZ) 
de milho, embalagem com no mínimo 500g, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de 
validade e peso liquido. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde

10 

FARINHA LACTEA 400g – enriquecida com vitaminas, 
de preparo instantâneo. Fabricada a partir de 
matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar 
aspecto e cheiro característico, livre de sujidades e 
substâncias nocivas. Embalagem de polipropileno, 
atóxicos,bem vedados, com 400g cada. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a contar a partir da data 
de entrega. 

11 

MACRRÃO ESPAGUETE 500g 
acondicionado em embalagem transparente intacta 
de 500g, a embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data 
de validade e condições de armazenagem. Validade 
mínima de 6 meses na data de entrega.

12 

MACARRÃO PARAFUSO 500g 
parafuso, a base de farinha, massa com ovos, com no 
mínimo 500 g, com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O 
produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde

13 

MILHO PARA MUNGUNZÁ 500g 
grãos de milho que apresentam ausência parcial ou 
total do gérmen, em função do processo de 
escarificação mecânica ou manual. Embalagem 
integra de 500g, na embalagem deverá constar data 
da fabricação data de validade e número do lote do 
produto. Validade mínima de 6 meses na data da 
entrega. 

14 
LEITE EM PÓ 200g - , embalagem 
valor energético médio de 100 a 140kcal e valor 
protéico de 6 a 8g por porção de 26g

15 

ACHOCOLATADO EM PÓ 400g 
solúvel, enriquecido com vitaminas. Embalagem com 
400g com identificação do
dofabricante, prazo de validade e peso líquido. O 
produto deverá ter registro no

16 
BISCOITO CREANM CRACKER 400g 
cracker, embalagem plástica
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inadequada. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1kg, em polietileno, 

rente, atóxico. Prazo de validade mínimo 
12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Açúcar cristalizado, na cor 
de-açúcar, embalagem de 1 

Kg, em polietileno, contendo data de fabricação e 
prazo de validade. O produto deverá ter registro no 

3.300 Kg 

isenta de mofo, livre de 
parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em 
embalagens de 200g, atóxica, resistente e 
hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses 
a contar a partir da data de entrega 

1.500 Und 

FLOCOS DE ARROZ 500g (CUSCUZ DE ARROZ) -Flocos 
de milho, embalagem com no mínimo 500g, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo 

validade e peso liquido. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

1.500 Pct 

enriquecida com vitaminas, 
de preparo instantâneo. Fabricada a partir de 
matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar 
aspecto e cheiro característico, livre de sujidades e 
substâncias nocivas. Embalagem de polipropileno, 

em vedados, com 400g cada. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a contar a partir da data 

500 Pct 

MACRRÃO ESPAGUETE 500g - Massa seca com ovos, 
acondicionado em embalagem transparente intacta 
de 500g, a embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data 

dade e condições de armazenagem. Validade 
mínima de 6 meses na data de entrega. 

3.000 Pct 

MACARRÃO PARAFUSO 500g - Macarrão, tipo 
parafuso, a base de farinha, massa com ovos, com no 
mínimo 500 g, com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O 
produto deverá ter registro no Ministério da 

inistério da Saúde 

1.500 Pct 

MILHO PARA MUNGUNZÁ 500g - Grãos ou pedaços de 
grãos de milho que apresentam ausência parcial ou 
total do gérmen, em função do processo de 

mecânica ou manual. Embalagem 
integra de 500g, na embalagem deverá constar data 
da fabricação data de validade e número do lote do 
produto. Validade mínima de 6 meses na data da 

500 Pct 

, embalagem aluminizada, com 
valor energético médio de 100 a 140kcal e valor 
protéico de 6 a 8g por porção de 26g 

15.000 Pct 

ACHOCOLATADO EM PÓ 400g - Chocolate em pó, 
solúvel, enriquecido com vitaminas. Embalagem com 
400g com identificação do produto, marca 

fabricante, prazo de validade e peso líquido. O 
produto deverá ter registro noMinistério de Saúde 

1.750 Pct 

BISCOITO CREANM CRACKER 400g – tipo cream 
cracker, embalagem plástica 

2.500 Pct 

R$ 2,88 R$ 9.504,00 

R$ 3,09 R$ 4.635,00 

R$ 2,36 R$ 3.540,00 

R$ 11,99 R$ 5.995,00 

R$ 2,51 R$ 7.530,00 

R$ 3,98 R$ 5.970,00 

R$ 1,66 R$ 830,00 

R$ 4,70 R$ 70.500,00 

R$ 4,60 R$ 8.050,00 

R$ 3,45 R$ 8.625,00 
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com dupla proteção, com 400g

17 

BISCOITO MARIA 400g - 
plástica com dupla proteção, com 400g, valor 
energético entre 100 a 150 kcal, carboidratos entre 
15 e 30g, proteínas entre 1.5 e 3,5g e gorduras totais 
entre 2 e 5g, por porção de 30g.

18 

BISCOITO MAISEZA 400g - 
doce sem recheio; de maisena; de farinha de trigo, 
gordura vegetal, sal; açúcar e outras substancias
permitidas; validade mínima5 meses a contar da data 
entrega, e suas condições deverão estar de acordo 
com a Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação 
no ato da entrega aos procedimentos administrat
determinados pela ANVISA. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde. 

19 

BEBIDA LACTEA MORANGO 
apresentar sinais de sujidade,
corpos estranhos ao produto, cor não característica 
do produto. Embalagem: o produto deve estar 
acondicionado em sacos de polietileno opaco, 
atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido 
de 1 litro cada. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega

20 

BISCOITO ROSQUINHA 400g 
coco, valor energético – 127kcal
6 unidades, proteínas 2,5g por porção de 30g ou 6 
unidades, embalagem integra de 400g, na embalagem 
deverá constar data da fabricação data de validade e 
número do lote do produto. Fabricado a partir de 
matéria prima de primeira qualid
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e 
de características organolépticas anormais e que se 
quebram com facilidade. Aparência massa torrada. 
Validade mínima de 3 meses na data da entrega

21 

CANJICA DE MILHO BRANCO 500g 
branco tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros, 
preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas 
de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais 
ou vegetais com no máximo de 15% de umidade 
emb.500g 

22 

CREMOGEMA TRADICIONAL E SABORES 200g 
Embalagem de 200g ter externamente os dados de 
identificação, modo de preparo, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade e condições de 
armazenagem. Validade mínima de
de entrega. 

23 

MISTURA DE BOLO ABACAXI  
massa de bolo DOCE. Embalagem de 450g ter 
externamente os dados de identificação, modo de 
preparo, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de validade 
e condições de armazenagem. Validade mínima
meses na data de entrega. 

24 
MISTURA DE BOLO BAUNILHA  450g 
massa de bolo DOCE. Embalagem de 450g ter 
externamente os dados de identificação, modo de 
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com dupla proteção, com 400g 

 tipo Maria, embalagem 
plástica com dupla proteção, com 400g, valor 
energético entre 100 a 150 kcal, carboidratos entre 
15 e 30g, proteínas entre 1.5 e 3,5g e gorduras totais 

e 5g, por porção de 30g. 

2.500 Pct 

 Pacote de 400 gramas; 
doce sem recheio; de maisena; de farinha de trigo, 
gordura vegetal, sal; açúcar e outras substancias 
permitidas; validade mínima5 meses a contar da data 
entrega, e suas condições deverão estar de acordo 
com a Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação 
no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

1.700 Pct 

BEBIDA LACTEA MORANGO - O produto não deverá 
apresentar sinais de sujidade, 

ao produto, cor não característica 
do produto. Embalagem: o produto deve estar 
acondicionado em sacos de polietileno opaco, 
atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido 
de 1 litro cada. Prazo de validade mínimo 12 meses a 

ntrega 

1.500 Litro 

BISCOITO ROSQUINHA 400g - Tipo rosquinha, sabor 
127kcal por porção de 30g ou 

6 unidades, proteínas 2,5g por porção de 30g ou 6 
unidades, embalagem integra de 400g, na embalagem 
deverá constar data da fabricação data de validade e 
número do lote do produto. Fabricado a partir de 
matéria prima de primeira qualidade sãs e limpas. 
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e 
de características organolépticas anormais e que se 
quebram com facilidade. Aparência massa torrada. 
Validade mínima de 3 meses na data da entrega 

1.000 Pct 

CANJICA DE MILHO BRANCO 500g - Canjica de milho 
branco tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros, 
preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas 
de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais 
ou vegetais com no máximo de 15% de umidade - 

500 Pct 

CREMOGEMA TRADICIONAL E SABORES 200g - 
Embalagem de 200g ter externamente os dados de 
identificação, modo de preparo, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade e condições de 
armazenagem. Validade mínima de 6 meses na data 

1.500 Und 

MISTURA DE BOLO ABACAXI  450g - Preparado para 
massa de bolo DOCE. Embalagem de 450g ter 
externamente os dados de identificação, modo de 
preparo, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de validade 
e condições de armazenagem. Validade mínima de 6 

200 Pct 

MISTURA DE BOLO BAUNILHA  450g - Preparado para 
massa de bolo DOCE. Embalagem de 450g ter 
externamente os dados de identificação, modo de 

200 Pct 

R$ 3,78 R$ 9.450,00 

R$ 4,00 R$ 6.800,00 

R$ 5,21 R$ 7.815,00 

R$ 3,96 R$ 3.960,00 

R$ 2,42 R$ 1.210,00 

R$ 3,92 R$ 5.880,00 

R$ 3,55 R$ 710,00 

R$ 3,55 R$ 710,00 
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preparo, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de validade 
e condições de armazenagem. Validade mínima de 6 
meses na data de entrega. 

25 

MISTURA DE BOLO CHOCOLATE  
para massa de bolo DOCE. Embalagem de 450g ter 
externamente os dados de identificação, modo de 
preparo, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de validade 
e condições de armazenagem. Validade mínima
meses na data de entrega. 

26 

OLEO DE SOJA 900ml - de soja, embalagem com no 
mínimo 900 ml, com identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e validade, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto 
deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde

27 

PÃO MASSA FINA HOT DOG 50g 
quente” de 50 a 75g, de boa qualidade com miolo 
branco e casca de cor dourada brilhante e 
homogênea. Serão rejeitados pães mal assados, 
queimados, amassados, achatados e “embatumados 
aspecto massa pesada” e de características 
organolépticas anormais 

28 

PÃO FRANCÊS  50g -  Pão francês de 45g, de boa 
qualidade com miolo branco e casca de cor dourada 
brilhante e homogênea. Serão rejeitados pães mal 
assados, queimados, amassados, achatados e 
“embatumados aspecto 
características organolépticas anormais

29 

SAL IODADO - Sal refinado, iodado, embalagem com 
1kg com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, com 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. 

30 

SOPÃO SABOR FEIJÃO 196g 
externamente os dados de identificação, modo de 
preparo, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de validade 
e condições de armazenagem. Validade mínima de 6 
meses na data de entrega. 

31 

SOPÃO DE GALINHA CAIPIRA 196g 
196g ter externamente os dados de identificação, 
modo de preparo, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data 
de validade e condições de armazenagem. Validade 
mínima de 6 meses na data de entrega.

32 

ALHO kg - Alho branco, de primeira, sem a réstia, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso líquido, com registro no Ministério 
da 
Agricultura e/ou Ministério da 

33 

COLORAU 100g - Colorau (urucum) pó fino, 
homogêneo, coloração vermelho intensa, embalagem 
plástica com 100 g, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 
O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde

34 SAZON 60g – embalagem plástica com 60 g, com 
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preparo, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de validade 
e condições de armazenagem. Validade mínima de 6 

MISTURA DE BOLO CHOCOLATE  450g - Preparado 
para massa de bolo DOCE. Embalagem de 450g ter 
externamente os dados de identificação, modo de 
preparo, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de validade 
e condições de armazenagem. Validade mínima de 6 

200 Pct 

de soja, embalagem com no 
mínimo 900 ml, com identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e validade, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto 
deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

500 Und 

PÃO MASSA FINA HOT DOG 50g - , para “cachorro 
quente” de 50 a 75g, de boa qualidade com miolo 
branco e casca de cor dourada brilhante e 
homogênea. Serão rejeitados pães mal assados, 
queimados, amassados, achatados e “embatumados 
aspecto massa pesada” e de características 

15.000 Und 

Pão francês de 45g, de boa 
qualidade com miolo branco e casca de cor dourada 
brilhante e homogênea. Serão rejeitados pães mal 
assados, queimados, amassados, achatados e 
“embatumados aspecto massa pesada” e de 
características organolépticas anormais 

15.000 Und 

Sal refinado, iodado, embalagem com 
com identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso líquido, com 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

100 Kg 

SOPÃO SABOR FEIJÃO 196g - Embalagem de 196g ter 
externamente os dados de identificação, modo de 
preparo, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de validade 
e condições de armazenagem. Validade mínima de 6 

1.000 Pct 

SOPÃO DE GALINHA CAIPIRA 196g - Embalagem de 
196g ter externamente os dados de identificação, 
modo de preparo, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data 
de validade e condições de armazenagem. Validade 

s na data de entrega. 

1.000 Pct 

Alho branco, de primeira, sem a réstia, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso líquido, com registro no Ministério 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

100 Kg 

Colorau (urucum) pó fino, 
homogêneo, coloração vermelho intensa, embalagem 
plástica com 100 g, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

300 Und 

embalagem plástica com 60 g, com 500 Und 

R$ 3,81 R$ 762,00 

R$ 5,00 R$ 2.500,00 

R$ 4,26 R$ 63.900,00 

R$ 0,45 R$ 6.750,00 

R$ 0,66 R$ 66,00 

R$ 5,22 R$ 5.220,00 

R$ 5,21 R$ 5.210,00 

R$ 16,00 R$ 1.600,00 

R$ 0,58 R$ 174,00 

R$ 3,54 R$ 1.770,00 
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identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso líquido. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde 

35 

PIMENTA 100g - embalagem plástica com 100g, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso líquido. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde 

36 

TEMPERO PRONTO LIQUIDO 500ml
frasco, com identificação do produto, marca do 
fabricante e prazo de validade. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde 

37 

GELATINA DIVERSOS SABORES 30g 
gelatina diversos sabores enriquecidos com vitaminas 
e minerais. Aspecto uniforme e cor de acordo com os 
componentes preparados com ingredientes de 
primeira qualidade como: açúcar, delatina em pó, 
acidulante ácido fumárico e ácido cítrico, r
de acidez citrato de sódio, sal, aromatizante idêntico 
ao sabor, corantes permitidos, sem glúten com 0% 
gordura. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

38 

DOCE DE GOIABA 500g - embalagem plástica com 
500g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

39 

MARGARINA 250g - Margarina vegetal, com sal 
embalagem com identificação do produto, do 
fabricante, data de fabricação e validade, de acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério 
da Saúde 

40 

MILHO VERDE EM CONSERVA 200g 
em líquido de cobertura apropriada submetida a 
processo tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os recipientes utilizados a 
fim de evitar a sua alteração. 

41 

SARDINHA 130g - embalagem metálica com 130g, 
com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde 

42 

MOLHO DE TOMATE 200g - 
contendo 200g, com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. 

43 

OVO BRANCO  -  tipo B, branco, embalagem com 
identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde

44 CREME DE LEITE 200g – embalagem de 200g, com 
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identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso líquido. O produto deverá ter 

Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

embalagem plástica com 100g, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso líquido. O produto deverá ter 

da Agricultura e/ou Ministério 
300 Und 

TEMPERO PRONTO LIQUIDO 500ml – engarrafada em 
frasco, com identificação do produto, marca do 
fabricante e prazo de validade. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

200 Frascos 

GELATINA DIVERSOS SABORES 30g - Preparado para 
gelatina diversos sabores enriquecidos com vitaminas 
e minerais. Aspecto uniforme e cor de acordo com os 
componentes preparados com ingredientes de 
primeira qualidade como: açúcar, delatina em pó, 
acidulante ácido fumárico e ácido cítrico, regulador 
de acidez citrato de sódio, sal, aromatizante idêntico 
ao sabor, corantes permitidos, sem glúten com 0% 
gordura. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

500 Und 

embalagem plástica com 
500g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 

1.000 Und 

Margarina vegetal, com sal 
embalagem com identificação do produto, do 
fabricante, data de fabricação e validade, de acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 

150 Und 

MILHO VERDE EM CONSERVA 200g - imersos ou não 
em líquido de cobertura apropriada submetida a 
processo tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os recipientes utilizados a 
fim de evitar a sua alteração. – embalagem 200g 

2.000 Lata 

embalagem metálica com 130g, 
com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 

2.300 Lata 

 concentrado, embalagem 
contendo 200g, com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

3.000 Und 

tipo B, branco, embalagem com 
identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

2.000 Und 

embalagem de 200g, com 1.000 Und 

R$ 1,00 R$ 300,00 

R$ 6,09 R$ 1.218,00 

R$ 1,01 R$ 505,00 

R$ 4,05 R$ 4.050,00 

R$ 1,81 R$ 271,50 

R$ 1,85 R$ 3.700,00 

R$ 3,22 R$ 7.406,00 

R$ 1,54 R$ 4.620,00 

R$ 2,65 R$ 5.300,00 

R$ 2,59 R$ 2.590,00 
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identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso líquido. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde 

45 

LEITE CONDENSADO 200g - embalagem de 200g, com 
indentificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso liquido. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. 

46 

SALSICHA CONGELADA kg 
embalagem em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as 
Portarias do Ministério da Agricult
de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da 
ANVISA n.105 de 19/05/99 

47 
CARNE SUINA LOMBO kg 
Ministério da
Agricultura 1kg 

48 

CARNE  S/ OSSO kg - Carne 
patinho ou lagarto, resfriada, embalagem em filme 
PVC transparente
ou saco plástico transparente, contendo identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as 
Portarias do Ministério da Agricultura

49 
CARNE MOÍDA 500g – de primeira, congelada, com no 
máximo 6% de gordura, embalagem média de 500g

50 

CORAÇÃO BOVINO CONGELADO kg 
embalagem em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo 
com as Portarias do Ministério da Agricultura

51 

PEITO DE FRANGO CONGELADO kg 
de primeira qualidade,sem osso, congelado, 
embalagem em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade, de 
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura

52 

LINGÜIÇA TOSCANA DE FRANGO kg 
toscana, embalagem a vácuo em filme PVC 
transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do 
Ministério da Agricultura. 

53 

LINGÜIÇA TOSCANA MISTA kg 
toscana – embalagem 5kg com registro no SIF ou SISP. 
Com aspecto característico, cor própria sem manchas 
pardacentas ou esverdeadas,
odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no 
máximo 3%. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde

54 

AZEITE DE OLIVA – embalagem de vidro escuro 
contendo 500ml, identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos 
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da 
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identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso líquido. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

embalagem de 200g, com 
indentificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso liquido. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

400 und 

CONGELADA kg - Salsicha a granel, 
embalagem em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as 
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 
de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da 

600 Kg 

CARNE SUINA LOMBO kg -  inspecionada pelo 
Ministério da 750 Kg 

Carne bovina, miolo de acém, 
patinho ou lagarto, resfriada, embalagem em filme 
PVC transparente 
ou saco plástico transparente, contendo identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as 

nistério da Agricultura 

750 Kg 

de primeira, congelada, com no 
máximo 6% de gordura, embalagem média de 500g 

1.000 Kg 

CORAÇÃO BOVINO CONGELADO kg - , resfriada, 
embalagem em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente, contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo 
com as Portarias do Ministério da Agricultura 

400 Kg 

PEITO DE FRANGO CONGELADO kg - Peito de frango, 
de primeira qualidade,sem osso, congelado, 
embalagem em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade, de 

com as Portarias do Ministério da Agricultura 

1.500 Kg 

LINGÜIÇA TOSCANA DE FRANGO kg - Lingüiça frango, 
toscana, embalagem a vácuo em filme PVC 
transparente ou saco plástico 
transparente, contendo identificação do produto, 

fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do 

300 Kg 

LINGÜIÇA TOSCANA MISTA kg - Lingüiça mista tipo 
com registro no SIF ou SISP. 

Com aspecto característico, cor própria sem manchas 
pardacentas ou esverdeadas, 
odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no 
máximo 3%. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

300 Kg 

embalagem de vidro escuro 
contendo 500ml, identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos 
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da 

50 Frasco 

R$ 2,35 R$ 940,00 

R$ 6,55 R$ 3.930,00 

R$ 21,03 R$ 15.772,50 

R$ 24,01 R$ 18.007,50 

R$ 8,94 R$ 8.940,00 

R$ 7,97 R$ 3.188,00 

R$ 8,40 R$ 12.600,00 

R$ 17,76 R$ 5.328,00 

R$ 14,06 R$ 4.218,00 

R$ 23,40 R$ 1.170,00 
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Agricultura 

55 

CAFÉ EM PÓ 250g - Café torrado e moído, embalado a 
vácuo 
laminada; torração escura; sem glúten e sem gordura 
saturada; com selo de pureza ABIC.

56 

ERVILHA EM LATA 200g – imersas ou não em líquido 
de cobertura apropriada submetida a processo 
tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os recipientes utilizados a 
fim de evitar a sua alteração. 

57 

OREGANO - Deverá ser constituído por folhas de 
espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, 
aspecto folha ovalada seca, cor verde pardacenta, 
cheiro e sabor próprio. - embalagem 85g

58 

PRESUNTO MAGRO kg - Presunto Cozido Sem Capa de 
Gordura: Classificação/ Características gerais: O 
produto deverá ser obtido a partir de pernil suíno, sal, 
açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de 
acordo com a legislação vigente. Ser livre de o
quebrados, cartilagem, queimadura por 
congelamento, bolores,limo na superfície, com 
coloração normal, livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante. Não serão permitidas 
embalagens danificadas.Prazo de validade mínimo de 
6 meses, em peças de 03 kg em média.

59 

QUEIJO MUSSARELA kg - 
Classificação/Características gerais: produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, 
provenientes de animais sadios, com formato de 
paralelepípedo. A crosta deverá ser fina ou não 
formada; a consistência semidu
fechada indicando nenhuma fermentação. 
Processado em condições higiênicas sanitárias. Prazo 
de validade
mínimo de 2 meses, em peças de 3kg em média.

60 

VINAGRE – tipo maçã, embalagem com no mínimo 
750 ml com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo
de validade e peso liquido. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde 

61 
POLPA DE ABACAXI 200g -
integral congelada, sabor abacaxi, sem conservantes e 
aditivos, embalagem contendo 200g.

62 
POLPA DE ACEROLA 200g 
integral congelada, sabor acerola, sem conservantes e 
aditivos, embalagem contendo 

63 
POLPA DE CAJÁ 200g - Polpa de fruta natural integral 
congelada, sabor caja, sem conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 200g. 

64 
POLPA DE GOIABA  200g 
integral congelada, sabor goiaba, sem conservantes e 
aditivos, embalagem contendo 200g.

65 
POLPA DE CAJU  200g - Polpa de fruta natural integral 
congelada, sabor caju, sem conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 200g. 

66 POLPA DE MANGA 200g -
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Café torrado e moído, embalado a 

laminada; torração escura; sem glúten e sem gordura 
saturada; com selo de pureza ABIC. 

500 Und 

imersas ou não em líquido 
cobertura apropriada submetida a processo 

tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os recipientes utilizados a 
fim de evitar a sua alteração. – embalagem 200g 

1.000 Lata 

Deverá ser constituído por folhas de 
espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, 
aspecto folha ovalada seca, cor verde pardacenta, 

embalagem 85g 

50 Und 

Presunto Cozido Sem Capa de 
Gordura: Classificação/ Características gerais: O 
produto deverá ser obtido a partir de pernil suíno, sal, 
açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de 
acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos 
quebrados, cartilagem, queimadura por 
congelamento, bolores,limo na superfície, com 
coloração normal, livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante. Não serão permitidas 
embalagens danificadas.Prazo de validade mínimo de 

e 03 kg em média. 

100 Kg 

 Queijo Tipo Mussarela: 
Classificação/Características gerais: produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, 
provenientes de animais sadios, com formato de 
paralelepípedo. A crosta deverá ser fina ou não 
formada; a consistência semidura, rígida e a textura 
fechada indicando nenhuma fermentação. 
Processado em condições higiênicas sanitárias. Prazo 
de validade 
mínimo de 2 meses, em peças de 3kg em média. 

100 Kg 

tipo maçã, embalagem com no mínimo 
com identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo 
de validade e peso liquido. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

100 Frasco 

- Polpa de fruta natural 
integral congelada, sabor abacaxi, sem conservantes e 
aditivos, embalagem contendo 200g. 

3.000 Pct 

POLPA DE ACEROLA 200g - Polpa de fruta natural 
integral congelada, sabor acerola, sem conservantes e 
aditivos, embalagem contendo 200g. 

3.000 Pct 

Polpa de fruta natural integral 
congelada, sabor caja, sem conservantes e aditivos, 

 
2.000 Pct 

POLPA DE GOIABA  200g - Polpa de fruta natural 
integral congelada, sabor goiaba, sem conservantes e 
aditivos, embalagem contendo 200g. 

2.000 Pct 

Polpa de fruta natural integral 
congelada, sabor caju, sem conservantes e aditivos, 

 
2.000 Pct 

- Polpa de fruta natural 2.000 Pct 

R$ 5,70 R$ 2.850,00 

R$ 1,76 R$ 1.760,00 

R$ 1,54 R$ 77,00 

R$ 20,40 R$ 2.040,00 

R$ 27,97 R$ 2.797,00 

R$ 2,80 R$ 280,00 

R$ 1,99 R$ 5.970,00 

R$ 1,47 R$ 4.410,00 

R$ 2,31 R$ 4.620,00 

R$ 1,47 R$ 2.940,00 

R$ 1,69 R$ 3.380,00 

R$ 1,62 R$ 3.240,00 



 
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA 

GABINETE DO PREFEITO
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 

Rua Felipe Rodrigues Coelho n° 497
CNPJ: 41.522.202/0001-80 
 

integral congelada, sabor manga, sem conservantes e 
aditivos, embalagem contendo 200g.

67 
POLPA TAMARINDO 200g -
integral congelada, sabor tamarindo, sem 
conservantes e aditivos, embalagem contendo 200g.

68 

SUCO GARRAFA SABOR CAJU  500ml 
líquido para refresco, aroma natural da fruta, suco 
concentrado da fruta, acidulante ácido 
conservantes, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, isento de parasitas, sujidades e larvas. 
Diluição: para cada
parte de suco a adição de água fica a critério do 
usuário. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

69 

SUCO DE GARRAFA SABOR GOIABA  500ml 
Preparado líquido para refresco, aroma natural da 
fruta, suco concentrado da
fruta, acidulante ácido cítrico, sem conservantes, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
parasitas, sujidades e larvas. Diluição: para cada parte 
de suco a adição de água fica a critério do usuário. O 
produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde

70 

SUCO DE GARRAFA SABOR ABACAXI  500ml 
Preparado líquido para refresco, aroma natural da 
fruta, suco concentrado da
fruta, acidulante ácido cítrico, sem conservantes, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de 
parasitas, sujidades e larvas. Diluição: p
de suco a adição de água fica a
critério do usuário. O produto deverá ter registro no 
Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde

71 

MORTADELA  kg - Produto cárneo industrializado, 
obtido de uma emulsão das carnes de animais de 
açougue, acrescido ou não de toucinho, adicionado 
de ingredientes, embutido em envoltório natural ou 
artificial, em diferentes formas, e submetido ao 
tratamento térmico adequado. Composição: carnes 
de diferentes espécies de animais
carnes mecanicamente separadas até o limite máximo 
de 60%, toucinho, amido (máximo 5%), proteína 
vegetal ou animal
(mínimo de 12%). Prazo de validade mínimo de 6 
meses, em peças de 3kg em média.

72 

BATATA INGLESA - Tipo inglesa “batatinha”, frescas de 
ótima qualidade, compacta, firme de coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em 
perfeito estado de desenvolvimento. Não serão 
permitidos danos que lhe alterem a conformação e 
aparência. Isento de: sujidade, insetos, parasitas, 
larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e 
tamanho padrão. 

73 

BETERRABA - Frescas de ótima qualidade, compacta, 
firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que 
lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: 
sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes 
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integral congelada, sabor manga, sem conservantes e 
aditivos, embalagem contendo 200g. 

- Polpa de fruta natural 
congelada, sabor tamarindo, sem 

conservantes e aditivos, embalagem contendo 200g. 
2.000 Pct 

SUCO GARRAFA SABOR CAJU  500ml - Preparado 
líquido para refresco, aroma natural da fruta, suco 
concentrado da fruta, acidulante ácido cítrico, sem 
conservantes, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, isento de parasitas, sujidades e larvas. 
Diluição: para cada 
parte de suco a adição de água fica a critério do 
usuário. O produto deverá ter registro no Ministério 

istério da Saúde. 

2.000 Frasco 

SUCO DE GARRAFA SABOR GOIABA  500ml - 
Preparado líquido para refresco, aroma natural da 
fruta, suco concentrado da 
fruta, acidulante ácido cítrico, sem conservantes, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de 
parasitas, sujidades e larvas. Diluição: para cada parte 
de suco a adição de água fica a critério do usuário. O 
produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

2.000 Frasco 

DE GARRAFA SABOR ABACAXI  500ml - 
Preparado líquido para refresco, aroma natural da 
fruta, suco concentrado da 
fruta, acidulante ácido cítrico, sem conservantes, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de 
parasitas, sujidades e larvas. Diluição: para cada parte 
de suco a adição de água fica a 
critério do usuário. O produto deverá ter registro no 

da Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

2.000 Kg 

Produto cárneo industrializado, 
das carnes de animais de 

açougue, acrescido ou não de toucinho, adicionado 
de ingredientes, embutido em envoltório natural ou 
artificial, em diferentes formas, e submetido ao 
tratamento térmico adequado. Composição: carnes 
de diferentes espécies de animais de açougue ou 
carnes mecanicamente separadas até o limite máximo 
de 60%, toucinho, amido (máximo 5%), proteína 
vegetal ou animal 
(mínimo de 12%). Prazo de validade mínimo de 6 
meses, em peças de 3kg em média. 

300 Kg 

Tipo inglesa “batatinha”, frescas de 
ótima qualidade, compacta, firme de coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em 
perfeito estado de desenvolvimento. Não serão 
permitidos danos que lhe alterem a conformação e 

Isento de: sujidade, insetos, parasitas, 
larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e 

300 Kg 

Frescas de ótima qualidade, compacta, 
firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que 
lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: 

arasitas, larvas, rachaduras, cortes 

300 Kg 

R$ 1,82 R$ 3.640,00 

R$ 3,72 R$ 7.440,00 

R$ 4,08 R$ 8.160,00 

R$ 4,08 R$ 8.160,00 

R$ 7,89 R$ 2.367,00 

R$ 3,15 R$ 945,00 

R$ 3,50 R$ 1.050,00 
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e perfurações. Peso e tamanho padrão.

74 

CHUCHU - cor verde, tamanho e coloração uniformes, 
firme e compacto, livre de resíduos de fertilizantes, 
insento de enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do  manuseio e transporte, de colheia 
recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânico e/ou agroecológicos.

75 

CENOURA - Frescas de ótima qualidade, compacta, 
firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que 
lhe alterem a conformação e aparência. Isento 
sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes 
e perfurações. Peso e tamanho padrão

76 

PEPINO - Sem danificações físicas, casca integra. Com 
cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta
de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor 
estranho. Peso e tamanho padrão.

77 

BATATA DOCE - lisa, firme e compacta, devendo ser 
grauda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos

78 

TOMATE  – de 1ª qualidade, tamanho médio, 
apresentando grau
médio de maturação, com casca sã, sem rupturas, 
livre de enfermidades, isento de partes pútridas. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada. 

79 

ALFACE - Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o 
grau de evolução completo e perfeito estado de 
desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de 
natureza física ou mecânica, terra aderente, 
sujidades, parasitas e larvas e defensivos 

80 

CEBOLA  – tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, 
com casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem 
lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes  
livre de enfermidades. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada.

81 

PIMENTÃO VERDE - Sem danificações físicas, casca 
integra. Com cor, sabor e aroma característicos da 
espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, 
odor e sabor estranho. Peso e tamanho padrão.

82 

CHEIRO VEREDE - Aparência fresca e sã, colhidas ao 
atingir o grau de evolução completo 
de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de 
natureza física ou mecânica, terra aderente, 
sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas.

83 

MELANCIA - fresca, frutos com 70 a 80% de 
maturação climatizada, com aspecto, cor e cheiro e 
sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas 
e larvas, material terroso e sujidades, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
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e perfurações. Peso e tamanho padrão. 

cor verde, tamanho e coloração uniformes, 
firme e compacto, livre de resíduos de fertilizantes, 

de enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do  manuseio e transporte, de colheia 
recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânico e/ou agroecológicos. 

300 Kg 

Frescas de ótima qualidade, compacta, 
firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que 
lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: 
sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes 
e perfurações. Peso e tamanho padrão 

300 Kg 

Sem danificações físicas, casca integra. Com 
cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta 
de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor 
estranho. Peso e tamanho padrão. 

200 Kg 

lisa, firme e compacta, devendo ser 
, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 

material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos 

200 Kg 

de 1ª qualidade, tamanho médio, 
apresentando grau 
médio de maturação, com casca sã, sem rupturas, 
livre de enfermidades, isento de partes pútridas. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme 

300 Kg 

Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o 
grau de evolução completo e perfeito estado de 
desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de 
natureza física ou mecânica, terra aderente, 
sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas 

300 
Pés 

(molhos) 

tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, 
com casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem 
lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes  
livre de enfermidades. Embalagem: em sacos 

resistentes, conforme quantidade solicitada. 

200 Kg 

Sem danificações físicas, casca 
integra. Com cor, sabor e aroma característicos da 

de substâncias terrosas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, 
odor e sabor estranho. Peso e tamanho padrão. 

150 Molhos 

Aparência fresca e sã, colhidas ao 
atingir o grau de evolução completo e perfeito estado 
de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de 
natureza física ou mecânica, terra aderente, 
sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. 

150 Kg 

fresca, frutos com 70 a 80% de 
maturação climatizada, com aspecto, cor e cheiro e 
sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas 
e larvas, material terroso e sujidades, sem danos 

e mecânicos oriundos do manuseio e 

1.500 Kg 

R$ 3,48 R$ 1.044,00 

R$ 3,25 R$ 975,00 

R$ 1,80 R$ 360,00 

R$ 2,93 R$ 586,00 

R$ 2,75 R$ 825,00 

R$ 2,35 R$ 705,00 

R$ 2,85 R$ 570,00 

R$ 4,23 R$ 634,50 

R$ 2,75 R$ 412,50 

R$ 9,10 R$ 13.650,00 
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transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológicos 

84 
LARANJA - de 1ª qualidade, tamanho médio, grau 
médio de
Amadurecimento 

85 
ABACAXI - Tipo perola com 70% de maturação, sem 
danificações físicas, casca integra. Peso por unidade 
de aproximadamente 1,3kg 

86 
MELÃO - fruta de boa qualidade, sem defeitos 
(podridão, danos profundos, frutos passados) sem 
manchas ou deformação. 

87 

MAÇÃ - Fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme. 
Fruta bem desenvolvida e madura. A casca 
livre de rachaduras, perfurações e apodrecidas

88 
BANANA - de 1ª qualidade, tamanho médio, grau 
médio de amadurecimento, com casca sã, sem 
rupturas. 

89 
MAMÃO - tipo formosa, de 1ª 
médio, com
grau médio de amadurecimento, sem rupturas

90 

MANDIOCA -  tipo branca ou amarela, fresca e com 
casca inteira, não fibrosa, isenta de umidade, raízes 
medianas, firme e compacta, sabor e cor próprios da 
espécie, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos 

91 

ABOBORA - Tipo verde ,
danificações físicas, casca integra. Isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, 
folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor 
estranho 

Valor total em R$ 

 

Queimada Nova (PI), 03 de maio de 2018.

__________________________________
Presidente CPL/Pregoeiro 
 
__________________________________
Secretario CPL 
 
__________________________________
Membro CPL 
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transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos 

de 1ª qualidade, tamanho médio, grau 
médio de 8.500 und 

Tipo perola com 70% de maturação, sem 
danificações físicas, casca integra. Peso por unidade 

 
1.700 und 

fruta de boa qualidade, sem defeitos graves 
(podridão, danos profundos, frutos passados) sem 1.000 kg 

Fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme. 
Fruta bem desenvolvida e madura. A casca deve estar 
livre de rachaduras, perfurações e apodrecidas 

8.500 und 

de 1ª qualidade, tamanho médio, grau 
médio de amadurecimento, com casca sã, sem 8.500 und 

tipo formosa, de 1ª qualidade, tamanho 
médio, com 
grau médio de amadurecimento, sem rupturas 

800 kg 

tipo branca ou amarela, fresca e com 
casca inteira, não fibrosa, isenta de umidade, raízes 
medianas, firme e compacta, sabor e cor próprios da 
espécie, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 

oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 

300 kg 

Tipo verde , sadias, frescas, sem 
danificações físicas, casca integra. Isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, 
folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor 

300 kg 

 
 

Queimada Nova (PI), 03 de maio de 2018. 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 3,88 R$ 32.980,00 

R$ 4,20 R$ 7.140,00 

R$ 2,50 R$ 2.500,00 

R$ 9,98 R$ 84.830,00 

R$ 0,60 R$ 5.100,00 

R$ 1,50 R$ 1.200,00 

R$ 3,18 R$ 954,00 

R$ 1,90 R$ 570,00 

R$ 589.600,50 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE PLENO 

______________________________________, 
legal abaixo assinado, para fins de participação no 
cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2003, 
lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supra 
citado. 
___________________,____de___________________ de 2018.
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa.
 
 
 

ANEXO III 
 

Declaro, para os devidos fins, que a empresa 
..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF ......
cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, 
publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Pregão n.º 002/
___________________, ____de___________________ de 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa.

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ/MF: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP:
FONE: (    )                                                                   
NOME PARA CONTATO: 
02 – DADOS BANCÁRIOS: 
 Conta n.º: _________________
 Agencia n.º: _______________
 Banco: ____________________
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PREGÃO Nº 010/2018 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
 
 
 

______________________________________,  CNPJ nº _____________________, por intermédio do seu representante 
legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO Nº ___/2018, para aquisição de Bens Comuns, 
cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2003, DECLARA,
lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supra 

____,____de___________________ de 2018. 

____________________________________ 
 

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 

PREGÃO Nº 010/2018 
ANEXO III – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

Declaro, para os devidos fins, que a empresa 
..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF ......
cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, 
publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não 

zoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Pregão n.º 002/2018). 
___________________, ____de___________________ de 2018. 

____________________________________ 
 

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
 
 
 
 

PREGÃO Nº 010/2018 

A N E X O IV - MODELO DA PROPOSTA 
(Proposta referente ao Pregão nº 010/2018) 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 

BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: 
)                                                                    FAX: (    )  

Conta n.º: _________________ 
Agencia n.º: _______________ 
Banco: ____________________ 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

CNPJ nº _____________________, por intermédio do seu representante 
, para aquisição de Bens Comuns, em 

DECLARA, sob as penalidades da 
lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supra 

Declaro, para os devidos fins, que a empresa 
..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF ..................................., em 
cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, 
publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não 

zoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer 



 
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA 

GABINETE DO PREFEITO
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 

Rua Felipe Rodrigues Coelho n° 497
CNPJ: 41.522.202/0001-80 
 

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital
 
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
06 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS 
07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa. 

ITEM  DESCRIÇÃO

1  

TOTAL GERAL R$ x (v. por extenso).
_______________,______de ______________de 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa.

CONTRATANTE: A PRREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 
Rua Felipe Rodrigues Coelho, nº 780, Centro, Queimada Nova, Piauí
Municipal. 

CONTRATADA: XXXXXX, empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº________________________, com sede na rua/Av. 
_______________________, nº _____, na cidade de _______________, representada neste ato por 
____________________________________ (cargo/função), RG ________________, CPF 
_____________________.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente 
AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR, 
especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo
3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando
direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Aquisição 
especificações e quantidades constantes do Pregão nº 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento de material, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 
8.666/93, sob a modalidade Pregão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI 

a Felipe Rodrigues Coelho n° 497 – Centro - CEP: 64758-000 - Queimada Nova - PI 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação. 
PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.  

 
 

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

PREGÃO Nº 010/2018 

DESCRIÇÃO QUANT UND. TIPO

   

TOTAL 

TOTAL GERAL R$ x (v. por extenso). 
_______________,______de ______________de 2018. 

____________________________________ 
 

Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa. 

 

 

PREGÃO Nº 010/2018 

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR, QUE ENTRE SI FIRMAM O 

MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA E A EMPRESA xxxxx, NA FORMA ABAIXO

A PRREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI, inscrito no CNPJ nº 41.522.202/0001
Rua Felipe Rodrigues Coelho, nº 780, Centro, Queimada Nova, Piauí neste ato representado pelo Prefeito 

empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº________________________, com sede na rua/Av. 
_______________________, nº _____, na cidade de _______________, representada neste ato por 

_______________________ (cargo/função), RG ________________, CPF 
_____________________. 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente 
 conforme o Pregão nº 010/2018, regulado pelos preceitos de direito público, 

especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo
aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e

direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições: 

DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Aquisição merenda escolar (Portaria nº 448, de 13/09/2002), conforme 
tantes do Pregão nº 010/2018. 

DA LICITAÇÃO 

O fornecimento de material, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 
8.666/93, sob a modalidade Pregão. 

DA VINCULAÇÃO 

TIPO V. UNIT V.TOTAL 

X (v. por 
extenso) 

X (v. por 
extenso) 

X (v. por extenso) 

 

, QUE ENTRE SI FIRMAM O 

A NOVA E A EMPRESA xxxxx, NA FORMA ABAIXO. 

inscrito no CNPJ nº 41.522.202/0001-80 situado na 
neste ato representado pelo Prefeito 

empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº________________________, com sede na rua/Av. 
_______________________, nº _____, na cidade de _______________, representada neste ato por 

_______________________ (cargo/função), RG ________________, CPF 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE 
preceitos de direito público, 

especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 
lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de 

(Portaria nº 448, de 13/09/2002), conforme 

O fornecimento de material, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 



 
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA 

GABINETE DO PREFEITO
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 

Rua Felipe Rodrigues Coelho n° 497
CNPJ: 41.522.202/0001-80 
 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam
proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório nº 
integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a: 

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridad
(diretor(a) do Setor Financeiro); 

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro; 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES

A CONTRATADA obriga-se a: 

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento 
Convocatório e com a sua proposta;

II – entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato
de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo 
Licitatório, Pregão nº 010/2018; 

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se 
verificarem vícios destoantes do padrão normal;

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE

VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive 
impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como 
encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação t
regulares; 

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações sol

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura por até 12 (doze) meses, 
cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, 
por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município de 
Queimada Nova 2018 e Outros. 

CLÁUSULA NONA – DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ ____
constantes da tabela a seguir: 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI 

a Felipe Rodrigues Coelho n° 497 – Centro - CEP: 64758-000 - Queimada Nova - PI 

TRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão nº 
proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório nº 
integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.  

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridad

efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro; 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento 
Convocatório e com a sua proposta; 

entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato
de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs; 

fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo 

tuir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se 
verificarem vícios destoantes do padrão normal; 

se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
u dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive 
molumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como 

encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal; 

utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação t

manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

DO RECEBIMENTO 

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues. 

 

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura por até 12 (doze) meses, ou ao término do fornecimento total dos itens 
cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, 
por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município de 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ _________ (____), conforme os preços unitários 

DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

se plenamente ao presente contrato, ao Pregão nº 010/2018, bem como à 
proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório nº 010/2018e são partes 

emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente 

efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato; 

fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;  

executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento 

entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a ordem 

fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo 

tuir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se 

se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
u dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive 
molumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como 

utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária 

manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

icitadas acerca do objeto deste contrato; 

ou ao término do fornecimento total dos itens 
cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, 

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município de 

_____ (____), conforme os preços unitários 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 

Rua Felipe Rodrigues Coelho n° 497
CNPJ: 41.522.202/0001-80 
 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger
financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo
distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico
CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao 
fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos d
entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA 
ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma contratada.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando 
esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é,
apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe f

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referi
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Co
defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE
por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de forç
devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 

8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução tot
CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando
reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágra
art. 61 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI 

a Felipe Rodrigues Coelho n° 497 – Centro - CEP: 64758-000 - Queimada Nova - PI 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico 
ADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no 

distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação. 

O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solic
CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao 
fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente 
entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas. 

O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA 
vendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma contratada.  

O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando 
esta devidamente atestada pelo setor competente. 

Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é,
apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia 
defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos 
por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Pregão.

As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de forç
devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE. 

As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas 

DOS CASOS DE RESCISÃO 

ontrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 

8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei. 

Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a 
CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, 
reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

DOS RECURSOS 

tos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágra

DOS CASOS OMISSOS 

ão de forma a manter o equilíbrio econômico 
se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no 

financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao 

e reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente 

O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA 
vendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma contratada.   

O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando 

Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da 
apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação 
or imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE. 

do anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

ntrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia 
defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.  

observará o percentual de 0,5% (cinco décimos 
por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Pregão. 

As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, 

As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas 

ontrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 

al ou parcial do contrato, a 
se às consequências contratuais e legais, 

tos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109. 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do 



 
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA 

GABINETE DO PREFEITO
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 

Rua Felipe Rodrigues Coelho n° 497
CNPJ: 41.522.202/0001-80 
 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando
alterações e demais preceitos de direito público, e, supl
disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Paulistana, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste 
Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes 
abaixo. 

 

 

 

Queimada Nova (PI), _______de ___________________ de 

 

P/ CONTRATANTE: 

P/CONTRATADA: 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI 

a Felipe Rodrigues Coelho n° 497 – Centro - CEP: 64758-000 - Queimada Nova - PI 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas 
alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Paulistana, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes 

Queimada Nova (PI), _______de ___________________ de 2018. 

 

se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas 
etivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

Fica eleito o foro da Comarca de Paulistana, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes 


