EDITAL
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO SLP N° 122/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018
DATA DA REALIZAÇÃO: 28/03/2018 às 14:15 horas (credenciamentos e recebimento dos envelopes:
propostas e habilitação); e continuação no dia 03/04/2018 às 09:15 horas (etapa de lances)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA, Estado de São Paulo, CNPJ nº 48.664.304/000180, localizada na Avenida Evaristo Vaz, nº 1.190 - Centro, através da Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, de acordo com a atribuição que lhe foi conferida pelo Decreto nº 3.399, de 25 de Janeiro de 2.018,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os interessados, a abertura de procedimento de licitação, na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “menor preço unitário”, de
acordo com as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, regulamentadas pelo
Decreto Municipal nº 2.247, de 25 de janeiro de 2.007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as
disposições pertinentes da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº
9.648/98, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições pertinentes da Lei federal nº 8.666/93, com
as alterações dadas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98, com o seguinte objeto: Registro de preços para
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados
aos Projetos Sociais: AÇÃO JOVEM; PAEF – CREAS; DIAMANTE – CREAS; PAIF-CRAS; SCFV – CRAS; QUERO VIDA;
CASULO.

As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento
convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos
de habilitação serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do pregão,
após o credenciamento dos interessados, que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do pregão será realizada na sede da Prefeitura Municipal
de Guariba, localizada na Avenida Evaristo Vaz, nº 1.190 - Centro, iniciando-se às 14:15 horas do dia 28 de
Março de 2018, para realização de credenciamentos e recebimento dos envelopes (propostas e habilitação);
dando continuidade no dia 03 de Abril de 2018, às 09:15 horas para realização da etapa de lances; e será
conduzida pelo pregoeiro, com o auxílio dos membros da Comissão Permanente de Licitações Públicas
A sessão de processamento do pregão poderá ser suspensa, com base no Artigo 43, §
3º da Lei Federal nº 8.666/93.
Integram o presente edital, os seguintes anexos:
Anexo I – Relação dos materiais
Anexo II - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo III - Modelo de Credenciamento;
Anexo IV - Modelo de Declaração somente para Micro e Pequenas Empresas;
Anexo V - Minuta do Contrato Administrativo;
Caso sejam efetivadas as compras derivadas desta licitação, as despesas correrão à conta de dotações próprias
consignadas no Orçamento Geral do Município de Guariba, observada as seguintes classificações orçamentárias:
02.13.08.243.0019.2.066.000.3.3.90.30;
02.13.08.243.0019.2.088.000.3.3.90.30;
02.13.08.243.0019.2.129.000.3.3.90.30;
02.13.08.243.0019.2.089.000.3.3.90.30;
02.13.08.243.0019.2.087.000.3.3.90.30;
02.13.08.244.0027.2.091.000.3.3.90.30;
02.13.08.243.0027.2.092.000.3.3.90.30;
02.16.01.08.243.0019.2.134.000.3.3.90.30.
I - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros,
materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados aos Projetos Sociais: AÇÃO JOVEM; PAEF – CREAS; DIAMANTE –
CREAS; PAIF-CRAS; SCFV – CRAS; QUERO VIDA; CASULO, conforme relação constante do Anexo I, através da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
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II - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Os representantes legais das empresas licitantes deverão tomar conhecimento antecipado das regras e
critérios de participação na licitação, antes de ingressarem na disputa pela melhor oferta, a fim de evitar dar lances
verbais, na disputa pelo menor preço, que não serão suportados, posteriormente, por falta de capacidade financeira
de atender aos compromissos assumidos, dentro do prazo previsto de fornecimento, para não prejudicar o interesse
público da Administração e tão pouco se sujeitar à aplicação de rigorosas penalidades previstas em lei e
regulamento.
2.2 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação,
que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital.
2.3 - Não poderão participar desta Licitação:
2.3.1 - As pessoas físicas, jurídicas ou servidores ou dirigentes, a que se refere o “caput” do Artigo 9º, da Lei Federal
nº 8.666/93, a saber:
a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual
o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
c) o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nestes últimos incluídos,
por interpretação analógica do artigo 9º, inciso III, da Lei federal nº 8.666/93, os agentes ocupantes de cargos
públicos, eletivos ou não, assim como os que mantem com estes, grau de parentesco, em linha reta ou
colateral, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau.
2.3.2 – A empresa impedida de participar de licitação ou declarada inidônea por qualquer órgão da administração
pública Federal, Estadual e Municipal.
2.3.3 – A empresa em estado de falência.
2.3.4 – As empresas em consórcio.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento, deverá ser apresentado a Carta de Credenciamento, conforme Anexo III.
a) tratando-se de sócio ou proprietário deverá ser apresentado 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 decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de qualquer outro meio de identificação do interessado ou representante legal, deverá ser
comprovado à existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, quer por carta de preposto, quer por procuração, quer por credenciamento, desde
que em documento original e com firma reconhecida no cartório competente.
3.2 - O sócio ou proprietário, procurador ou credenciado deverá identificar-se exibindo qualquer documento oficial de
identificação, desde que contenha foto.
3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 - A ausência do representante, em qualquer momento da sessão pública, importará a imediata exclusão da
respectiva credenciada, salvo autorização expressa do pregoeiro.
3.5 - Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou
publicação em órgão de imprensa oficial, observando-se o subitem 6.6.1.2.
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IV - DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido no
Anexo II, deste edital, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em dois envelopes
fechados e lacrados, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº 1 - Proposta
Processo SLP nº 122/2018
Pregão Presencial nº 033/2018

Envelope nº 2 - Habilitação
Processo SLP nº 122/2018
Pregão Presencial nº 033/2018

4.3 - A proposta 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 seqüencialmente, sem rasuras, emendas,
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se
cópia da procuração.
V - DO ENVELOPE DA PROPOSTA
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal;
b) número do processo e deste pregão;
c) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, com a indicação da marca dos materiais
cotados, em conformidade com as especificações deste edital;
d) Valor unitário e total, já inclusos possíveis descontos, e respeitando-se 02 (duas) casas depois da vírgula; em
moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
e) 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;
f) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
5.2 - As marcas dos produtos a serem fornecidos nas propostas de preços devem pertencer às primeiras linhas de
padrão de qualidade do mercado competente, sob pena de desclassificação.
5.3 - A empresa deverá indicar todos os dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato administrativo,
caso a empresa seja a vencedora, sendo eles no mínimo: Nome Completo, Cargo/função exercida na empresa
(Diretor, Sócio, procurador, etc), endereço, número da Cédula de Identidade (RG) e da Inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas (CPF), ressalvada a hipótese de que os próprios sócios-diretores, qualificados no
contrato social, ou dos atuais administradores da sociedade por ações, constantes da ata de eleição, são os
signatários do contrato administrativo.
5.4 - A proposta de preço deverá ser orçada em valores vigentes à data de sua apresentação, que será considerada
a data de referência de preços.
5.5 - Os preços do objeto permanecerão fixos e inalterados durante todo o período de vigência do ajuste, sem
qualquer condição de reajustamento, mesmo para efeito de atualização monetária.
VI - DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1 - O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os quais dizem
respeito a:
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Cédula de identidade do proprietário, no caso de empresa individual;
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b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades comerciais;
d) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da
documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
e) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
f) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
6.1.2 - Os documentos relacionados nas alíneas “b” a “e” deste subitem, não precisarão constar do Envelope
“Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste pregão.
6.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicilio da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da licitante, ou
outra prova equivalente, na forma da lei;
d) certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e, a certidão de regularidade da Secretaria da Receita Federal e a
Procuradoria da Fazenda Nacional.
e) prova de inexistência de débitos trabalhistas (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT);
6.2.1 - A comprovação da regularidade de débito perante a Fazenda Federal, a que se refere a letra “ d ”, do subitem
anterior, deverá ser feita mediante a apresentação de certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, em
relação à Dívida Ativa da União, e da expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente aos tributos e
contribuições federais.
6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei ou regulamento, e, quando se tratar de sociedade por ações, devidamente publicado na imprensa
oficial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
b) No caso de empresas constituídas no próprio exercício ou que não tenham demonstrações contábeis do último
exercício social exigíveis, deverão apresentar “balanço de abertura” ou “balanço intermediário”, sendo este último
previsto no art. 204 da Lei nº 6.404/76.
c) No caso do interessado ser contribuinte com opção de Lucro Presumido ou enquadrado como Micro Empresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), fica dispensada a apresentação do Balanço Patrimonial com as
demonstrações contábeis, devendo, entretanto, apresentar cópia da Declaração de Renda - Pessoa Jurídica - na
modalidade aprovada pela Receita Federal.
d) As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia autenticada da publicação do balanço em diário oficial ou
jornal de grande circulação, onde a empresa licitante está estabelecida.
e) Certidão negativa de Falência, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
licitante, observado o disposto no Decreto federal 84.702/80, com prazo de validade de, no máximo, 180 (cento e
oitenta) dias antes da data fixada para o recebimento das propostas, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou
no próprio documento.
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6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovação de Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da Licitação,
através da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, demonstrando
o cumprimento de obrigação assumida equivalente ao objeto licitado.
6.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) declaração de que cumpre a regra do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, por não possuir menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
b) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; e, de que a mesma não se encontra
inadimplente e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de
órgãos públicos Federal, Estadual ou Municipal.
c) Declaração de que examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a
todas as exigências estabelecidas no mesmo.
6.5.1 - A Comissão poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar necessários à correta
avaliação da documentação apresentada, bem como realizar diligências necessárias à comprovação das
informações fornecidas.
6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.6.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão de imprensa
oficial.
6.6.1.2 - As licitantes que, por qualquer motivo devidamente justificado, não puderem autenticar, com antecedência,
as cópias dos documentos de habilitação em cartório competente, poderão fazê-lo desde que compareçam no Setor
de Licitação e Contratos, no mínimo, uma hora antes do inicio da sessão pública, para apresentação dos respectivos
originais a servidor da Administração.
6.6.2 - Os documentos relacionados no inciso VI - “DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”,
deverão ser apresentados por todas as empresas licitantes, dentro do envelope de documentação, observando-se
os subitens 6.6.1 e 6.6.1.2.
6.6.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de processamento do pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 30 minutos.
7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as empresas licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II, deste edital, e, em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrada a etapa de credenciamento e, por
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
7.3 - A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus
anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.
7.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
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7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 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).
7.4.1 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes proponentes.
7.4.2 - Para efeito de seleção das propostas, durante a etapa de lances, será considerado, preferencialmente, o
valor unitário.
7.5 - O pregoeiro convidará, individualmente, os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se
por meio de sorteio no caso de empate de preços.
7.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço,
observada redução mínima entre os lances, de 1,0% (um por cento), aplicáveis inclusive em relação ao primeiro.
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas 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.
7.9 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
7.10 - Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
7.10.1 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no
mercado, vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Comissão
Permanente de Licitação, ou pelo órgão competente do Município, que será juntada aos autos, por ocasião da fase
da negociação.
7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de
habilitação de seu autor.
7.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na

sessão pública de processamento do pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.12.1 - A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexadas aos autos as informações obtidas por
meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento
da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos substituídos ou as
informações verificadas, a licitante será inabilitada.
7.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será habilitada e
declarada vencedora do certame.
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7.14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o pregoeiro
examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
VIII - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
8.1 - Em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 123/2006, em seus artigos 42 até 46, e Lei
Complementar Municipal nº 2.488/2.011, em seus artigos 27, 31, 35 e 36, será dado tratamento diferenciado às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
8.1.2 - A licitante que se apresentar como ME ou EPP, deverá exibir declaração de comprovação de enquadramento
em um dos dois regimes caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na
presente licitação, na forma do disposto na Lei Federal Complementar n° 123/2006, com as alterações dadas pela
Lei Complementar 147/2014, nas condições especiais de que tratam os artigos 42 ao 45, conforme modelo no
Anexo III deste edital, o qual deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.
8.13 - Se houver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurada à ME ou EPP o prazo de
cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento que a proponente for declarada a vencedora do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa, com fundamento no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações dadas
pela Lei Complementar Federal nº 147/2014.
IX - DAS CONDIÇÕES DE RECURSO
9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção,
abrindo-se, então, o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
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 licitante
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
9.3 - Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à
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 insuscetíveis de
aproveitamento.
X - DA HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO/REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO
10.1 - Após análise de Assessoria e deliberação da autoridade superior, se prevalecer a concordância com a
legalidade dos procedimentos de licitação, sob o ponto de vista técnico e jurídico, para validar todos os atos
praticados, e sob o ponto de vista da conveniência e oportunidade do interesse público da Administração municipal,
confirmar-se-á, por ato próprio, a aprovação dos procedimentos pertinentes e homologar-se-ão os resultados.
10.2 - Depois de ser feita uma comparação entre os atributos da proposta mais vantajosa e as necessidades que a
Administração visa atender com a abertura do procedimento de licitação, e se saber ao certo se e pode ser aceita ou
não, confirmar-se-á, mediante manifestação expressa, a adjudicação do objeto da licitação à empresa vencedora do
certame.
10.3 - A Administração convocará regularmente, a empresa adjudicatária, para assinar o termo de contrato ou a ata
de registro de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de previsto neste edital, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no artigo 81, da Lei federal nº 8.666/93.
10.4 - A pena prevista no citado artigo 81, da lei de regência da matéria, consiste na caracterização do
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa infratora às mesmas penalidades anunciadas
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para os casos de inadimplemento e de inexecução total das obrigações contratadas ou assumidas perante ata de
registro de preços.
10.5 - O prazo de convocação, que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado por escrito
pela empresa adjudicatária, uma vez vencido e permanecer o contrato ou a ata sem a assinatura do respectivo
termo, é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação para assinatura
em igual prazo e nas mesmas condições previstas no edital, ou então revogar a licitação, sem prejuízo das
penalidades mencionadas.
10.6 - A autoridade competente para a aprovação dos procedimentos poderá revogar a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
10.7 - Em ambos os casos de revogação ou anulação da licitação, como ocorre o desfazimento do processo, deverá
ser assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, com a fixação de prazo para interposição de recurso.
XI - DA ATA, DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DOS PREÇOS
11.1 – A ata de registro de preços, que formaliza uma promessa de contratação de cunho irrevogável para o licitante
vencedor, ou para o particular que concordar em executar o objeto da licitação pelo preço daquele, será subscrita
pelo convocado e pela autoridade que rubricou/assinou o edital, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da
notificação publicada em resumo no diário Oficial do Estado, na imprensa oficial do município ou em jornal de
circulação regional ou local.
11.1.1 – O licitante convocado que deixar de assinar a ata no prazo fixado, dela será excluído. A recusa equivale à
infração prevista no artigo 81, do vigente Estatuto das Licitações e Contratos.
11.2 – O registro de preços terá validade de até 04 (quatro) meses, cujo prazo iniciar-se-á a partir da data da data
de assinatura da respectiva ata.
11.3 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá quando o fornecedor:
11.3.1 – recusar-se a retirar o instrumento contratual equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
11.3.2 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
11.3.3 – for declarado inidôneo ou impedido de contratar com a Administração, nos termos dos artigos 7º. e 87,
respectivamente, das Lei Federais nº. 8.666/93, alterada posteriormente, e, nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002.
XII - DA CONTRATAÇÃO
12.1 - A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações
assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando
documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.
12.2 - Não será exigida a prestação de garantia contratual, conforme faculdade insculpida no artigo 56, da Lei
Federal nº 8.666/93, alterada posteriormente.
12.3 - Se, por ocasião da formalização da ata de registro de preços, as certidões de regularidade de débito da
adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, a Seção de Licitações do órgão licitante
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
12.4 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata este item, mediante a
apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se
realizar.
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12.5 - Quando a adjudicatária não apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.4 anterior, ou recusar-se
a celebrar a ata de registro de preços, serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova
sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
12.6 – Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 2 (dois) dias úteis, a partir da divulgação do aviso
através do Diário Oficial do Estado – DOE.
12.7- O registro de preços na ata não obriga a Prefeitura Municipal de Guariba a firmar as contratações que dele
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, assegurando-se
ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
12.8 - O objeto da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do artigo 65, § 1º, do Estatuto das
Licitações.
XIII – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
13.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com a necessidade dos Programas da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Humano. As entregas serão fracionadas, onde os pedidos serão enviados via fax/email e as sucessivas entregas deverão ser realizadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, no horário das
08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas; o horário e data de entrega deverão ser respeitados
impreterivelmente; devendo ser entregue apenas as quantidades especificadas nas requisições expedidas.
13.2 - A entrega dos gêneros alimentícios, objeto desta licitação, deverá ser realizada nos locais determinados pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, correndo por conta da empresa contratada as despesas de
embalagens, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
13.3 - Os gêneros alimentícios devem apresentar Prazo de Validade mínimo de 03 (três) meses no ato da entrega.
13.4 - Todos os gêneros alimentícios ofertados deverão apresentar rotulagem de acordo com a legislação vigente.
13.5 - Não será aceita entrega dos gêneros alimentícios sem o acompanhamento de nota fiscal.
13.6 - Os gêneros alimentícios deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados
durante a operação de transporte, carga e descarga.
13.7 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Administração contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a empresa contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidades ou de partes, determinar sua complementação, ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a empresa contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
XIV - DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1 - Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a entrega, e conseqüente emissão da nota
fiscal.
14.2 - As notas fiscais deverão ser emitidas com a descrição correta dos materiais, de acordo com os pedidos
emitidos em anexo, e nas mesmas deverá constar o nº do Processo de Licitação e o nº do Pregão Presencial
pertencente e a data de emissão com no máximo 01 (um) dia de diferença da data de entrega, e seguir junto com a
entrega dos materiais.

9

14.2.1 - A licitante vencedora deverá constar nas notas fiscais o número da Conta Bancária, para fins de
pagamento, através de depósito bancário.
14.2.2 - A licitante vencedora deverá emitir as notas fiscais dentro do prazo de vigência do contrato
administrativo.
14.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa contratada para as
devidas correções e/ou substituições.
XV - DAS SANÇÕES DE INADIMPLEMENTO
15.1 - As sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e 87, da Lei federal
nº 8.666/93, com suas modificações posteriores, aplicadas, no que couberem, as disposições do Decreto Municipal
nº 2.828, de 21 de Outubro de 2.013, após regular processo administrativo, ficando assegurado prazo regulamentar
do contraditório e da ampla defesa.
15.2 - Configurado o descumprimento da obrigação contratual será o contratado notificado da infração e da
penalidade correspondente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, interpor recurso administrativo à autoridade superior
competente.
15.3 - Recebido o recurso, a autoridade competente deverá manifestar-se, motivadamente, sobre o acolhimento ou
rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade.
15.4 - A inexecução total ou parcial do contrato administrativo, bem como a execução irregular ou com atraso
injustificado, com garantia da defesa prévia, será passível das seguintes sanções:
15.4.1 - advertência;
15.4.2 - multa de mora de:
a) 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;
b) 20% (vinte por cento) do valor referente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução
parcial da obrigação;
c) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos estipulados, até 30 (trinta)
dias;
d) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos estipulados, acima de 30
(trinta) dias;
15.4.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não inferior a dois anos.
15.5 - A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pública destinase a punir a reincidência em faltas que impliquem a rescisão unilateral do contrato.
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
16.2 - Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas circunstanciadas, observado o
disposto no artigo 9º, inciso X, da Resolução CEGP - 10/2002, a serem assinadas pelo pregoeiro e pelos licitantes
presentes.
16.2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata
circunstanciada, enquanto que todos os documentos de habilitação, cujos envelopes foram abertos na sessão e as
propostas serão rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
16.3 - O resultado deste pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a divulgação, serão
publicados no Diário Oficial do Estado e afixados no local de costume, na sede da Prefeitura Municipal, para amplo
conhecimento dos interessados.
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16.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada
no Setor de Licitação, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Guariba, durante 30 (trinta) dias após a
publicação do contrato, findo os quais deverão ser destruídos.
16.5 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão; devendo protocolizar na sede
administrativa da Prefeitura Municipal de Guariba. Não serão aceitos recursos enviados via fax ou pelo
correio/Sedex.
16.5.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de 1 (um) dia útil, anterior a
data fixada para recebimento das propostas.
16.5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
16.6 - Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com o auxílio da Assessoria
Jurídica e dos membros da Comissão Permanente de Licitação.
16.7- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Guariba, neste Estado, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
16.8 - A ausência de representante legal ou preposto da empresa licitante, em qualquer momento da sessão pública,
importará a imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do pregoeiro.

Guariba, 09 de Março de 2018.

ELIANE BARROSO DE O. VIANNA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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ANEXO I
ITEM
1
2
3

UND.
TBO
KG
CX

QUANT.
160
60
385

4

CX

385

5

CX

10

6
7
8
9
10

PCT
KG
CX
UND
CX

10
100
15
10
10

11

PCT

103

12
13
14

UND
KG
FRASCO

40
60
40

15
16
17

UND
UND
KG

20
10
310

18
19
20

UND
KG
KG

20
20
60

21

KG

35

22

KG

25

23
24

KG
KG

80
409

25

KG

100

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CREME DENTAL COM FLUOR - TUBOS DE 90G
ABOBORA CABOTIA
GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO, COMPOSTO DE AÇUCAR, SAL, AGENTE
TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA NATURAL, CORANTES ARTIFICIAIS E
OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE,INGREDIENTES SÃOS E
LIMPOS, UMIDADE DE 2%, PP, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,
CONTENDO 30G
GELATINA EM PÓ SABOR UVA, COMPOSTO DE AÇUCAR, SAL, AGENTE
TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA NATURAL, CORANTES ARTIFICIAIS E
OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE,INGREDIENTES SÃOS E
LIMPOS, UMIDADE DE 2%, PP, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,
CONTENDO 30G
GELATINA EM PÓ SABOR ABACAXI, COMPOSTO DE AÇUCAR, SAL, AGENTE
TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA NATURAL, CORANTES ARTIFICIAIS E
OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE,INGREDIENTES SÃOS E
LIMPOS, UMIDADE DE 2%, PP, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,
CONTENDO 30G
PIMENTA DO REINO
LOMBO SUÍNO
CALDO DE GALINHA (TABLETE) 12 UNID
BUCHA DE BANHO ADULTO
GELATINA EM PÓ SABOR LIMÃO, COMPOSTO DE AÇUCAR, SAL, AGENTE
TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA NATURAL, CORANTES ARTIFICIAIS E
OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE,INGREDIENTES SÃOS E
LIMPOS, UMIDADE DE 2%, PP, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,
CONTENDO 30G
ACUCAR CRISTAL PCT 5KG

ESCOVA DENTAL ADULTO
QUIABO EXTRA
CONDICIONADOR DE CABELO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, INDICADO
PARA USO ADULTO, ESSENCIA, AGUA, METOLSULFATO DE BEHENIL TRIMETIL,
AMONIOALCOOL
CETOESTEARILICO,
CICLOMETICONE,
CLORETO
DE
HIDROXIETIL, BEHENAMIDOPROPIL DIMONIOPOLISORBATO 20, EDTA DISSÓDIO,
EMBALAGEM FRASCO PLÁSTICO DE 350ML
LIMPA ALUMINIO 500 ML
MOLHO DE PIMENTA VERMELHA
FILE DE PEITO

QUANTIDADE/PROJETOS
- CASULO – 160 TBO
- CASULO – 60 KG
- AÇÃO JOVEM – 50 CX
- PAIF (CRAS) – 100 CX
- SCFV (CRAS) – 200 CX
- QUERO VIDA – 25 CX
- CASULO – 10 CX
- AÇÃO JOVEM – 50 CX
- PAIF (CRAS) – 100 CX
- SCFV (CRAS) – 200 CX
- QUERO VIDA – 25 CX
- CASULO – 10 CX
- CASULO – 10 CX

- CASULO – 10 CX
- CASULO – 100 KG
- CASULO – 12 CX
- CASULO – 10 UND
- CASULO – 10 CX

- AÇÃO JOVEM – 5 PCT
- PAIF (CRAS) – 20 PCT
- SCFV (CRAS) – 30 PCT
- CASULO – 48 PCT
- CASULO – 40 UND
- CASULO – 60 KG
- CASULO – 40 FRASCO

- CASULO – 20 UND
- CASULO – 10 UND
- AÇÃO JOVEM – 20 KG
- PAIF (CRAS) – 30 KG
- SCFV (CRAS) – 120 KG
- CASULO – 100 KG
- PAEF (CREAS) – 30 KG
- DIAMANTE (CREAS) – 10 KG

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTES DE 100G
CEBOLINHA
LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA: PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA,
TOUCINHO,E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL E FIRME, SEM UMIDADE,
NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM
TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE
POLIETILENO, E COM DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 02 MESES A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA.
APRESUNTADO – FATIADO – FATIAS DE 30 G – RESFRIADO – COM BAIXO TEOR
DE SÓDIO E GORDURA (ATENDENDO RECOMENDAÇÕES DO PNAE/FNDE)
APRESUNTADO – PEÇAS INTEIRAS – RESFRIADO – COM BAIXO TEOR DE SÓDIO
E GORDURA (ATENDENDO RECOMENDAÇÕES DO PNAE/FNDE)
BANANA NANICA EXTRA AA
MUSSARELA – FATIADA – FATIAS DE 30 G – RESFRIADA – COM BAIXO TEOR DE
SÓDIO E GORDURA (ATENDENDO RECOMENDAÇÕES DO PNAE/FNDE)

- CASULO – 20 UND
- CASULO – 20 UND
- CASULO – 60 KG

PERNIL SUÍNO EM CUBOS – RESFRIADO OU IQF - CUBOS COM DIMENSÕES
APROXIMADAS DE 2X2X2 CM.

- CASULO – 100 KG

- CASULO – 35 KG
- CASULO – 25 KG
- CASULO – 80 KG
- AÇÃO JOVEM – 50 KG
- PAIF (CRAS) – 100 KG
- SCFV (CRAS) – 150 KG
- CASULO – 35 KG
- PAEF (CREAS) – 34 KG
- DIAMANTE (CREAS) – 20 KG
- QUERO VIDA – 20 KG
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26
27
28
29
30
31
32
33

KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
DUZIA

40
80
120
60
60
120
60
285

34

SACHÊ

80

35

PCT

48

36
37

PCT
UND

15
40

38

UND

145

39
40
41

ROLO
UND
PCT

10
20
20

42

PCT

110

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG

20
80
80
80
80
80
120
40
30
10

53
54
55

KG
UND
CX

20
5
216

56

PCT

7.800

LIMÃO EXTRA AA
MAÇÃ NACIONAL SELECIONADA EMBALADA - PADRÃO 165 - CAT 1
MELANCIA EXTRA AA - PEÇAS COM PESO MÉDIO DE 12 KG
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA
REPOLHO BRANCO EXTRA AA
TANGERINA / MEXERICA EXTRA AA
ABACAXI EXTRA AA
OVOS BRANCOS OU VERMELHOS EXTRA - TAMANHO GRANDE:PRODUTOS
SÃOS, LIMPOS DE BOA QUALIDADE – NÃO SERÃO PERMITIDOS MANCHAS,
RACHADURAS OU DEFEITOS NA CASCA. VALIDADE: MÍNIMA DE 12 DIAS
EMBALAGEM: CARTELAS TIPO POLPA, CONTENDO 01 DÚZIA. ROTULAGEM: AS
CARTELAS DEVERÃO APRESENTAR DATA DE EMBALAGEM E DATA DE
VALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E INSPECIONADOS
PELO S.I.F, CNPJ E NOME DO PRODUTOR.
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - COMPOSTO POR TOMATES, SAL,
AÇÚCAR E CONTER ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE - SACHÊ
DE 340 GRAMAS.
ARROZ SELECIONADO - GRUPO BENEFICIADO - SUBGRUPO POLIDO - TIPO 1 CLASSE LONGO FINO - SELECIONADOS ELETRONICAMENTE GRÃO A GRÃO, NÃO
PRECISA ESCOLHER NEM LAVAR - PCTS DE 05 KG - ISENTO DE MOFO, DE
ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS - PRAZO MÍNIMO DE
VALIDADE 6 MESES.
COLORAU EM PÓ - PACOTES DE 500 G
ERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA - TETRA PARK OU SACHÊ DE 200 G
DRENADO
MILHO VERDE EM CONSERVA - TETRA PARK OU SACHÊ DE 200 G DRENADO

- CASULO – 40 KG
- CASULO – 80 KG
- CASULO – 120 KG
- CASULO – 60 KG
- CASULO – 60 KG
- CASULO – 120 KG
- CASULO – 60 KG
- AÇÃO JOVEM – 30 DZ
- PAIF (CRAS) – 50 DZ
- SCFV (CRAS) – 100 DZ
- CASULO – 65 DZ
- PAEF (CREAS) – 20 DZ
- DIAMANTE (CREAS) – 10 DZ
- QUERO VIDA – 10 DZ
- CASULO – 80 SACHE

ALGODÃO HIDROFILO DE 500 GRAMAS
FIO DENTAL C/ 100 METROS
PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 UNIDADES - COR BRANCA - TEXTURA: FOLHA
DUPLA ALTA QUALIDADE/ GRAMATURA: 42 A 44G/M² MATERIA PRIMA: CELULOSE
FC/ FORMATO: ROLOS PICOTADOS MEDIDA INTERNA: 60 TOALHAS DE 0,20 X 0,22
m
COCO RALADO SEM AÇÚCAR-INGREDIENTE: POLPA DE COCO PARCIALMENTE
DESENGORDURADA, DESIDRATADA-PACOTES 100G

- CASULO – 10 ROLO
- CASULO – 20 UND
- CASULO – 20 UND

ABACATE
ABÓBORA MENINA BRASILEIRA
BRÓCOLIS NINJA
CENOURA
GOIABA VERMELHA
MANDIOCA
MANGA TOMMY ATKINS EXTRA
MARACUJÁ
MILHO VERDE EM ESPIGA DESCASCADO
PIMENTÃO VERMELHO: DE 1º QUALIDADE, INTEGROS E FRESCO, COM CASCA
SÃ, SEM RUPTURA
SALSA
COADOR DE PANO PARA CAFÉ
HAMBURGUER BOVINO CONGELADO PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS
ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINARIA MANIPULADOS EM CONDIÇÕES
HIGIENICAS DE 56GRAMAS/CAIXA CONTENDO 36 UNIDADES

- CASULO – 20 KG
- CASULO – 80 KG
- CASULO – 80 KG
- CASULO – 80 KG
- CASULO – 80 KG
- CASULO – 80 KG
- CASULO – 120 KG
- CASULO – 40 KG
- CASULO – 30 KG
- CASULO – 10 KG

SUCO EM PÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL, ACIDULANTES/
AROMATIZANTE / CORANTE. SABORES VARIADOS EMBALAGENS DE 30 GRAMAS

- CASULO – 48 PCT

- CASULO – 15 PCT
- CASULO – 40 UND
- AÇÃO JOVEM – 05 UND
- PAIF (CRAS) – 20 UND
- SCFV (CRAS) – 40 UND
- CASULO – 50 UND
- PAEF (CREAS) – 20 UND
- DIAMANTE (CREAS) – 10 UND

- AÇÃO JOVEM – 10 PCT
- PAIF (CRAS) – 20 PCT
- SCFV (CRAS) – 30 PCT
- CASULO – 30 PCT
- QUERO VIDA – 20 PCT

- CASULO – 20 KG
- CASULO – 05 UND
- AÇÃO JOVEM – 20 CX
- PAIF (CRAS) – 50 CX
- SCFV (CRAS) – 100 CX
- CASULO – 10 CX
- PAEF (CREAS) – 20 CX
- DIAMANTE (CREAS) – 10 CX
- QUERO VIDA – 06 CX
- AÇÃO JOVEM – 500 PCT
- PAIF (CRAS) – 1500 PCT
- SCFV (CRAS) – 5000 PCT
- CASULO – 350 PCT
- PAEF (CREAS) – 200 PCT
- DIAMANTE (CREAS)–100 PCT
- QUERO VIDA – 150 PCT

13

57

KG

165

58

PCT

22

59

LATA

290

60

UND

250

61
62

UND
PCT

5
260

63

PCT

155

64
65

PCT
PCT

130
40

66

CX

25.024

67

POTE

270

68

FRASCO

150

69

PCT

64

70
71

PCT
PCT

15
90

72

POTE

325

- PAIF (CRAS) – 10 KG
- SCFV (CRAS) – 20 KG
- CASULO – 100 KG
- PAEF (CREAS) – 15 KG
- DIAMANTE (CREAS) – 05 KG
- QUERO VIDA – 15 KG
ORÉGANO DESIDRATADO, CONSTITUIDO DE FOLHAS SAS, OVALADAS, SECAS, - PAIF (CRAS) – 02 PCT
LIMPAS, DE COR VERDE, PARDA CENTA. ACONDICIONADO EM PACOTE - SCFV (CRAS) – 05 PCT
- CASULO – 10 PCT
PLÁSTICO DE 500 GR
- PAEF (CREAS) – 03 PCT
- DIAMANTE (CREAS)– 02 PCT
- AÇÃO JOVEM – 20 LATA
LEITE CONDENSADO: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE, LATA 395 GR
- PAIF (CRAS) – 50 LATA
- SCFV (CRAS) – 100 LATA
- CASULO – 50 LATA
- PAEF (CREAS) – 20 LATA
- DIAMANTE(CREAS) –10 LATA
- QUERO VIDA – 40 LATA
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO – ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E - AÇÃO JOVEM – 20 UND
MINERAIS – LATAS, POTES OU PACOTES CONTENDO 400 G À 01 KG – - PAIF (CRAS) – 50 UND
COMPOSIÇÃO BÁSICA: CACAU EM PÓ, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, COM NO - SCFV (CRAS) – 100 UND
- CASULO – 60 UND
MÍNIMO DE 3 % DE PROTEÍNA, 2,5 % DE LIPÍDEOS.
- PAEF (CREAS) – 15 UND
- DIAMANTE (CREAS) – 05 UND
- CASULO – 05 UND
AVEIA EM FLOCOS FINOS – CAIXA OU PACOTE COM 200 G.
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO – PALITOS FINOS E PEQUENOS – PACOTES - CASULO – 160 PCT
DE 100G - INGREDIENTES: POLVILHO, GORDURA VEGETAL, OVOS, SAL - QUERO VIDA – 100 PCT
REFINADO, LEITE EM PÓ E FARINHA INTEGRAL DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
- AÇÃO JOVEM – 10 PCT
BISCOITO DOCE – ROSQUINHA DE COCO - PACOTES DE 400 G.
- PAIF (CRAS) – 20 PCT
- SCFV (CRAS) – 40 PCT
- CASULO – 65 PCT
- QUERO VIDA – 20 PCT
- CASULO – 130 PCT
BISCOITO DOCE – SABOR MAISENA – PACOTES DE 400 G
CAFÉ TORRADO E MOÍDO – EXTRA FORTE – PCTS DE 500 G – VALIDADE MÍNIMA - CASULO – 40 PCT
DE 06 MESES.
CHÁ MATE TOSTADO – 100% PURO – TIPO EXPORTAÇÃO PP.3 ILLEX - CASULO – 30 CX
PARAGUARIENSIS – CAIXAS DE 200 G
MARGARINA VEGETAL CREMOSA - SEM SAL - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS - AÇÃO JOVEM – 20 POTE
- PAIF (CRAS) – 50 POTE
E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTES COM 500 G.
- SCFV (CRAS) – 100 POTE
- CASULO – 40 POTE
- PAEF (CREAS) – 30 POTE
- DIAMANTE(CREAS)– 20 POTE
- QUERO VIDA – 10 POTE
- PAIF (CRAS) – 10 FRASCO
ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 – 100 % NATURAL – PET DE 900 ML.
- SCFV (CRAS) – 20 FRASCO
- CASULO – 90 FRASCO
- PAEF (CREAS) – 20 FRASCO
- DIAMANTE (CREAS) – 10
FRASCO
- AÇÃO JOVEM – 01 PCT
SAL REFINADO IODADO - PACOTES DE 01 KG
- PAIF (CRAS) – 10 PCT
- SCFV (CRAS) – 20 PCT
- CASULO – 20 PCT
- PAEF (CREAS) – 05 PCT
- DIAMANTE (CREAS)– 05 PCT
- QUERO VIDA – 03 PCT
- CASULO – 15 PCT
TRIGO PARA QUIBE - PACOTES DE 500G
- CASULO – 30 PCT
QUEIJO RALADO, TIPO PARMESÃO, NÃO CONGELADO, PCTS DE 100 G
- QUERO VIDA – 60 PCT
MAIONESE: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL REFINADO, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, - AÇÃO JOVEM – 30 POTE
VINAGRE, OVO PASTEURIZADO, SAL REFINADO, ESTABILIZANTE GOMA - PAIF (CRAS) – 50 POTE
XANTANA E GOMA GUAR, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, CONSERVADOR - SCFV (CRAS) – 100 POTE
SORBATO DE POTÁSSIO, MOSTARDA, SUCO CONCENTRADO DE LIMÃO, - CASULO – 65 POTE
ANTIOXIDANTE BHA E BHT, ÓLEOS ESSENCIAIS DE MOSTARDA E PÁPRICA, - PAEF (CREAS) – 30 POTE
SEQUESTRANTE EDTA E CORANTE NATURAL BETACAROTENO. POTE DE 500 GR - DIAMANTE(CREAS)– 20 POTE
- QUERO VIDA – 30 POTE
TOMATE - ASPECTO GLOBOSO, COR VERMELHA, CLASSIFICADA COMO LEGUME,
GRAÚDA, DE POLPA FIRME E INTACTA

14

- AÇÃO JOVEM – 10 PCT
- PAIF (CRAS) – 20 PCT
- SCFV (CRAS) – 30 PCT
- CASULO – 25 PCT
- PAEF (CREAS) – 07 PCT
- DIAMANTE (CREAS)– 05 PCT
- QUERO VIDA – 20 PCT
- CASULO – 25 UND
- CASULO – 30 KG

73

PCT

117

MILHO PARA PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO, TIPO 1, PESO LIQ 500
GR

74
75

UND
KG

25
30

76

PCT

360

FILTRO DE PAPEL GRANDE N° 103
BACON - INGREDIENTES: BARRIGA SUINA, SAL, ÁGUA MALTODEXTRINA,
CONSERVADOR, NITRITO DE SÓDIO (INS 250) ANTIOXIDANTE, ERITORBITANTE
DE SÓDIO (INS 316). NÃO CONTÉM GLUTEN. FATIADO
BATATA PALHA. INGREDIENTES: BATATA, ÓLEOS VEGETAIS E SAL. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. 140 G

77

PCT

2.130

BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE, AUSÊNCIA DE GORDURA TRANS,
PACOTE C/ 140 GR

78

FRASCO

110

79

UND

85

KETCHUP. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL, AMIDO
MODIFICADO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO E REALÇADOR DE
SABOR MONOSSÓDICO - 400 GR
LEITE DE CÔCO, COMPOSIÇÃO: LEITE DE CÔCO, ÁGUA, CONSERVADOR INS,
ACIDULANTE INS, ESPESSANTE INS, NÃO CONTÉM GLÚTEN, 200 ML

80

KG

357

MORTADELA DEFUMADA - RESFRIADO PROVENIENTE DE CARNE SUINA, CARNE
MECANICAMENTE SEPARADA DE AVES, TOUCINHO, SAL, ESPECIARIAS
NATURAIS, E CONTER ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE,
FATIADA.

81

PCT

360

PAO DE FORMA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GLÚTEN, SAL, GORDURA VEGETAL
HIDROGENADA E FERMENTO BIOLÓGICO, CONSERVADOR PROPRIONATO DE
CALCIO. CONTÉM GLÚTEN. PACOTE COM 500 G

82

UND

1.385

REFRIGERANTE PET COMPOSIÇÃO ÁGUA GASOSA / XAROPE, SABOR GUARANÁ
MAÇÃ - 2 LITROS

- AÇÃO JOVEM – 100 UND
- PAIF (CRAS) – 300 UND
- SCFV (CRAS) – 600 UND
- CASULO – 100 UND
- PAEF (CREAS) – 120 UND
- DIAMANTE (CREAS)– 80 UND
- QUERO VIDA – 85 UND

83

SACHE

110

84

UND

5

- PAIF (CRAS) – 10 SACHE
- SCFV (CRAS) – 20 SACHE
- CASULO – 50 SACHE
- PAEF (CREAS) – 05 SACHE
- DIAMANTE (CREAS) - 05
SACHE
- QUERO VIDA – 20 SACHE
- CASULO – 05 UND

85

PCT

20

AZEITONA VERDE, EM CONSERVA INTEIRA SEM CAROÇO, EM CONSERVA
PREPARADA COM OS FRUTOS CURADOS NA VARIEDADE PRETA, IMERSOS EM
SALMOURA DE CONCENTRAÇÃO APROPRIADA, EM RECIPIENTES HERMÉTICOS,
COLORAÇÃO UNIFORMES SUBMETIDOS AO PROCESSO TECNÓLOGICO
ADEQUADO ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DO CÓDIGO SANITÁRIO DE
ALIMENTOS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM 500G DEVENDO SER
CONSIDERADO PESO LÍQUIDO DO PRODUTO.
LIMPA VIDROS. MATERIAL PARA LIMPEZA DE VIDROS A BASE DE AGUA, ALCOOL,
SOLVENTE, FRAGRANCIA, PRINCIPIOS ATIVOS. EMBALAGEM PLASTICA COM
BICO DOSADOR COM 500 ML. INFORMAÇÕES DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E
PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE DE NO
MINIMO 18 MESES A PARTIR DA ENTREGA NO TRE
FEIJÃO PRETO - TIPO 01 - PACOTES DE 01 KG. SERÁ PERMITIDO O LIMITE DE 2%
DE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS, OBEDECENDO À PORTARIA 161 DE
24/07/87. PROCEDÊNCIA NACIONAL E SAFRA CORRENTE ISENTO DE MOFO, DE
ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.

- AÇÃO JOVEM – 20 PCT
- PAIF (CRAS) – 20 PCT
- SCFV (CRAS) – 150 PCT
- CASULO – 30 PCT
- PAEF (CREAS) – 25 PCT
- DIAMANTE (CREAS)– 15 PCT
- QUERO VIDA – 100 PCT
- AÇÃO JOVEM – 200 PCT
- PAIF (CRAS) – 500 PCT
- SCFV (CRAS) – 1000 PCT
- CASULO – 130 PCT
- PAEF (CREAS) – 120 PCT
- DIAMANTE (CREAS)– 80 PCT
- QUERO VIDA – 100 PCT
- CASULO – 60 FRASCO
- QUERO VIDA – 50 FRASCO
- AÇÃO JOVEM – 05 UND
- PAIF (CRAS) – 10 UND
- SCFV (CRAS) – 20 UND
- CASULO – 40 UND
- QUERO VIDA – 10 UND
- AÇÃO JOVEM – 30 KG
- PAIF (CRAS) – 50 KG
- SCFV (CRAS) – 150 KG
- CASULO – 65 KG
- PAEF (CREAS) – 35 KG
- DIAMANTE (CREAS)– 15 KG
- QUERO VIDA – 12 KG
- AÇÃO JOVEM – 30 PCT
- PAIF (CRAS) – 50 PCT
- SCFV (CRAS) – 100 PCT
- CASULO – 80 PCT
- PAEF (CREAS) – 35 PCT
- DIAMANTE (CREAS)– 25 PCT
- QUERO VIDA – 40 PCT

- CASULO – 20 PCT

15

86

SACHE

1.700

87
88
89
90

KG
KG
KG
KG

60
60
60
135

ALFACE CRESPA OU AMERICANA EXTRA
BATATA DOCE EXTRA AA
BETERRABA EXTRA AA
CEBOLA IN NATURA EXTRA AA

91
92
93
94
95

KG
KG
KG
KG
CX

20
120
30
70
270

CHUCHU EXTRA AA
LARANJA EXTRA AA
MANDIOQUINHA EXTRA AA
MELÃO AMARELO EXTRA AA - PEÇAS COM PESO MÉDIO DE 2,5 KG
CREME DE LEITE LEVE UHT HOMOGENIZADO – 17% DE GORDURA – CAIXA 200g

96
97

KG
KG

25
580

QUEIJO MUSSARELA PEÇA – EMBALADO À VÁCUO – RESFRIADO
SALSICHA – TIPO HOT DOG – RESFRIADA

98

UND

15

ESSENCIA DE BAUNILHA, EMBALAGEM 30ML

99

ROLO

75

PAPEL ALUMINIO - ROLO 0,45X7,50M

100

KG

50

101

PCT

70

LINGUIÇA PERNIL FRESCA - COM BAIXO TEOR DE SÓDIO E GORDURA
(ATENDENDO RECOMENDAÇÕES DO PNAE/FNDE)
FUBÁ PRÉ-COZIDO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO PACOTES DE 500G

102

PCT

60

103
104
105

PCT
PCT
UND

130
20
880

106
107

KG
FRASCO

30
30

108

UND

140

109

KG

30

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL COM PEDAÇOS - SACHÊ 340G - COMPOSTO
POR TOMATES, POLPA DE TOMATE, TEMPEROS, MÁXIMO DE 2,0% DE AMIDO DE
MILHO E CONTER ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

MACARRÃO SÊMOLA - DIVERSOS CORTES (PENNE, PARAFUSO, CARACOL,
ESPIRAL, CONCHA, ETC) - PACOTES DE 500 G - COMPOSTO POR SÊMOLA DE
TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CORANTES NATURAIS
BISCOITO DOCE - SABOR LEITE - PACOTE DE 400 G
CANJICA CRISTAL - PACOTE DE 500 G
LEITE FERMENTADO SABOR TRADICIONAL - COM LACTOBACILLUS VIVOS PRONTO PARA BEBER - GARRAFA PLÁSTICA DE 80G COM TAMPA SELO DE
ALUMÍNIO - COM REGISTRO SISP OU SIF
VAGEM EXTRA AA
AZEITE DE OLIVA - EXTRA VIRGEM - FRASCOS 500 ML COM BICO DOSADOR

IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS - INTEGRAL - DIVERSOS SABORES - GARRAFA
PLÁSTICA COM TAMPA DE PLÁSTICO E RÓTULO TERMOENCOLHÍVEL CONTEÚDO LÍQUIDO 900G - COM REGISTRO SISP OU SIF
ALHO ROXO GRAÚDO EXTRA AA

- AÇÃO JOVEM – 200 SACHE
- PAIF (CRAS) – 400 SACHE
- SCFV (CRAS) – 600 SACHE
- CASULO – 100 SACHE
- PAEF (CREAS) – 60 SACHE
- DIAMANTE (CREAS) – 40
SACHE
- QUERO VIDA – 300 SACHE
- CASULO – 60 KG
- CASULO – 60 KG
- CASULO – 60 KG
- AÇÃO JOVEM – 05 KG
- PAIF (CRAS) – 10 KG
- SCFV (CRAS) – 20 KG
- CASULO – 80 KG
- PAEF (CREAS) – 10 KG
- DIAMANTE (CREAS)– 10 KG
- CASULO – 20 KG
- CASULO – 120 KG
- CASULO – 30 KG
- CASULO – 70 KG
- AÇÃO JOVEM – 20 CX
- PAIF (CRAS) – 30 CX
- SCFV (CRAS) – 50 CX
- CASULO – 100 CX
- PAEF (CREAS) – 20 CX
- DIAMANTE (CREAS) – 10 CX
- QUERO VIDA – 40 CX
- CASULO – 25 KG
- AÇÃO JOVEM – 100 KG
- PAIF (CRAS) – 150 KG
- SCFV (CRAS) – 200 KG
- CASULO – 60 KG
- PAEF (CREAS) – 30 KG
- DIAMANTE (CREAS) – 20 KG
- QUERO VIDA – 20 KG
- CASULO – 05 UND
- SCFV (CRAS) – 10 UND
- SCFV (CRAS) – 20 ROLO
- CASULO – 15 ROLO
- PAEF (CREAS) – 15 ROLO
- DIAMANTE(CREAS)–05 ROLO
- QUERO VIDA – 20 ROLO
- CASULO – 50 KG
- PAIF (CRAS) – 10 PCT
- SCFV (CRAS) – 20 PCT
- CASULO – 20 PCT
- PAEF (CREAS) – 06 PCT
- DIAMANTE (CREAS) – 04 PCT
- QUERO VIDA – 10 PCT
- CASULO – 60 PCT

- CASULO – 130 PCT
- CASULO – 20 PCT
- CASULO – 400 UND
- QUERO VIDA – 480 UND
- CASULO – 30 KG
- SCFV (CRAS) – 05 FRASCO
- CASULO – 15 FRASCO
- PAEF (CREAS) – 07 FRASCO
- DIAMANTE (CREAS) – 03
FRASCO
- CASULO – 70 UND

- CASULO – 30 KG

16

110
111
112

KG
KG
PCT

120
100
400

BATATA SELECIONADA LISA EXTRA AA
MAMÃO HAVAI EXTRA AA
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO – TIPO 01 –
pacotes em papel interfolha branco de 01 kg, obtida a partir de cereal limpo, com
aspecto de pó fino branco, cheiro e sabor próprio, livre de insetos, microrganismos ou
outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana.

113
114

KG
KG

1
460

PIMENTA VERMELHA DEDO DE MOÇA
ACÉM BOVINO MOÍDO - CONGELADA IQF

115

PCT

80

116

PCT

30

117

UND

35

118

PCT

44

FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1 - PACOTES DE 01 KG - SERÁ PERMITIDO O LIMITE DE
0,50% DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS E DE ZERO A 2,50% DE TOTAL
DE DEFEITOS LEVES DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28
DE MARÇO DE 2008, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
FARINHA DE ROSCA: OBTIDA A PARTIR DE MOGEM DE PAES TORRADOS PCT DE
500G
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - pacotes de 01 kg - enriquecido com
vitaminas e minerais - sem adição de açúcar - com no mínimo de 26 g de Proteínas em
porção de 100 g do produto - validade mínima de 06 meses
AMIDO DE MILHO - CAIXA OU PACOTE COM 500G

119

KG

135

COXINHA DA ASA – CORTES DE FRANGO – CONGELADO

120

KG

100

121

PCT

155

FILÉ DE COXA ou COXA E/OU SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CORTES DE
FRANGO - CONGELADO
BISCOITO DE ÁGUA E SAL - PACOTE DE 400G

122
123
124

PCT
UND
PCT

65
80
20

125

CX

40

126

UND

80

127

UND

15

128

PCT

260

129

UND

10

130

UND

20

131
132

FRASCO
POTE

10
20

133

UND

30

- CASULO – 120 KG
- CASULO – 100 KG
- AÇÃO JOVEM – 50 PCT
- PAIF (CRAS) – 100 PCT
- SCFV (CRAS) – 150 PCT
- CASULO – 30 PCT
- PAEF (CREAS) – 30 PCT
- DIAMANTE (CREAS) – 20 PCT
- QUERO VIDA – 20 PCT
- CASULO – 1 KG
- AÇÃO JOVEM – 50 KG
- PAIF (CRAS) – 100 KG
- SCFV (CRAS) – 150 KG
- CASULO – 100 KG
- PAEF (CREAS) – 20 KG
- DIAMANTE (CREAS) – 10 KG
- QUERO VIDA – 30 KG
- CASULO – 80 PCT

- CASULO – 30 PCT
- CASULO – 25 UND
- PAEF (CREAS) – 07 UND
- DIAMANTE (CREAS) – 03 UND
- PAIF (CRAS) – 10 PCT
- SCFV (CRAS) – 20 PCT
- CASULO – 10 PCT
- PAEF (CREAS) – 04 PCT
- CASULO – 100 KG
- QUERO VIDA – 35 KG
- CASULO – 100 KG

- CASULO – 130 PCT
- PAEF (CREAS) – 15 PCT
- DIAMANTE (CREAS) – 10 PCT
BISCOITO DOCE - ROSQUINHA DE CHOCOLATE - PACOTES DE 400 G
- CASULO – 65 PCT
DOCE DE GOIABA EM TABLETE - EMBALAGEM DE 500G
- CASULO – 80 UND
FERMENTO BIOLÓGICO, SECO, INSTANTÂNEO, PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO - CASULO – 10 PCT
- PAEF (CREAS) – 06 PCT
100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.
- DIAMANTE (CREAS) – 04 PCT
GELATINA SEM SABOR - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SEM SABOR - - CASULO – 20 CX
COMPOSTO DE COLÁGENO ANIMAL; NEUTRO, SEM CONSERVANTES; CORANTES - QUERO VIDA – 20 CX
ARTIFICIAIS E SEM AROMA; EMBALAGEM CONTENDO 12G
- CASULO – 40 UND
MASSA PARA LASANHA - PRÉ-COZIDA, EMBALAGEM DE 200G
- PAEF (CREAS) – 12 UND
- QUERO VIDA – 28 UND
ÁLCOOL GEL COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, ÁGUA, CARBOMERO E - CASULO – 15 UND
NEUTRALIZANTE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS DUPLAS, 33,5 CM X 33 CM, EMBALAGEM COM - AÇÃO JOVEM – 20 PCT
- PAIF (CRAS) – 50 PCT
50 UNIDADES.
- SCFV (CRAS) –- 100 PCT
- CASULO – 30 PCT
- PAEF (CREAS) – 20 PCT
- DIAMANTE (CREAS) – 10 PCT
- QUERO VIDA – 30 PCT
LIMPA FORNO - DESINCRUSTANTE ALCALINO, COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE - CASULO – 10 UND
SÓDIO, EMBALAGEM DE 250G
LIMPA PISO. LIMPA CERÂMICA E AZULEJOS, TIPO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1 - CASULO – 20 UND
LITRO
SAPONACEO EM PÓ, FRASCO DE 300G
- CASULO – 10 UND
CREME PARA CABELO, TIPO GEL FIXADOR, PARA PENTEAR E MODELAR, COM - CASULO – 20 POTE
GRAU DE FIXAÇÃO 08; CABELO NORMAL, PARA ADULTO, SEM ALCOOL E COM
SILICONE, POTE COM 250 GRAMAS.
CREME PARA PELE - HIDRATAR, DESODORIZAR E AMACIAR PROFUNDAMENTE A - CASULO – 30 UND
PELE SECA, , PARA O CORPO, EMBALAGEM DE 200G
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134

UND

80

135

FRASCO

20

136

UND

15

137

UND

10

138

UND

60

139

FRASCO

40

140

UND

80

141

UND

60

142
143

KG
KG

100
100

DESODORANTE - ROLON, ANTIRANSPIRANTE, COM ALCOOL, AROMA VARIADO,
APLICACAO PARA AS AXILAS - EMBALAGEM DE 50 A 55 ML
ESPUMA DE BARBEAR LEVEMENTE PERFUMADA E FÁCIL DE ESPALHAR,
FRASCO DE 190G.
HASTES FLEXÍVES COM PONTAS DE ALGODÃO QUE NÃO SOLTAM FIAPOS E QUE
PERMITAM UMA FIXAÇÃO SEGURA E HIGIÊNICA, ANTIGERME. COMPOSIÇÃO:
HASTES DE POLIPROPILENO, ALGODÃO, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN.
EMBALAGEM COM 150 UNIDADES
PENTE DE PLÁSTICO - PARA USO ADULTO - PENTE DE PLÁSTICOS COM DENTES
FINOS PARA CABELO DE TODOS OS TIPOS MEDINDO 20,5 CM X 4 CM COM CABO.
SHAMPOO ADULTO PARA USO DIÁRIO, COM PH BALANCEADO, FÓRMULA SEM
SAL E ATIVOS QUE ATUAM SUAVEMENTE SOBRE OS CABELOS
PROPORCIONANDO UMA HIDRATAÇÃO PROFUNDA. EMBALAGEM DE 350G
VINAGRE DE ALCOOL - FRASCOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 750 ML
TEMPERO PRONTO - INGREDIENTES: SAL, ALHO, CEBOLA, ORÉGANO, SALSA,
LOURO, CONDIMENTO PREPARADO DE ALHO, GORDURA VEGETAL,
CONDIMENTO PREPARADO DE CEBOLA, REALÇADORES DE SABOR GLUTAMATO
MONOSSÓDICO, INOSINATO DISSÓDICO E GUANILATO DISSÓDICO E
ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO. EMBALAGEM EM SACHE DE 60
GRAMAS
BARBEADOR - DE PLÁSTICO, TIPO DESCARTÁVEL, CABO EMBORRACHADO COM
02 LAMINAS PARALELAS DE AÇO E FITA LUBRIFICANTE, EMBALAGEM
APROPRIADA
PEITO BOVINO RESFRIADA OU IQF PEÇA OU PEDAÇO
PATINHO BOVINO EM BIFE, RESFRIADA OU IQF, BIFES COM ESPESSURA
APROXIMADAS DE 0,5 CM

- CASULO – 80 UND
- CASULO – 20 UND
- CASULO – 15 UND

- CASULO – 10 UND
- CASULO – 60 UND

- CASULO – 20 FRASCO
- SCFV (CRAS) – 20 FRASCO
- PAIF (CRAS) – 20 UND
- SCFV (CRAS) –- 30 UND
- CASULO – 10 UND
- PAEF (CREAS) – 20 UND

- CASULO – 60 UND

- CASULO – 100 KG
- CASULO – 100 KG
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso
VII, do artigo 4º, da Lei federal nº 10.520, de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital.

_______________ de ______________ de 2.018.

_______________________________
Nome da Empresa
Nome assinatura do responsável

19

ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 122/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018

À
Prefeitura Municipal de Guariba
Comissão Permanente de Licitação
Guariba - Estado de São Paulo

Prezado Senhores.

A empresa ____________________________________,
com
sede
à
______________________________,
na
cidade
de
___________________,
Estado
de
___________________,
CNPJ
nº
____________________,
Inscrição
Estadual
nº
___________________, credencia o senhor _______________________________, CPF nº
__________________, RG nº ___________________, para representá-la no Pregão Presencial nº
033/2018, referente ao Processo de Licitação nº 122/2018, perante a Comissão Permanente de
Licitação, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos para
formular lances verbais, negociar preços, apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-se
quanto à desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, e assinar
atas.

Atenciosamente

____________, ___ de _____________ de 2.018.

________________________
(representante da licitante)

Nome: _____________________
RG nº _____________________

Cargo: ________________________
CPF nº ________________________
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO - SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

DECLARAÇÃO

(NOME
DA
EMPRESA)
___________________,
CNPJ
nº
___________________, com sede __________________________, (endereço completo) por intermédio
de seu representante legal, para fins do Pregão Presencial n° 033/2018 DECLARA expressamente, sob
as penalidades cabíveis, que:
a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento à Lei
Federal Complementar 123/2006.
b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Federal Complementar 123/2006, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em
cumprimento ao art. 32,§2º, da Lei nº 8.666/93.

Local e Data

_________________________________
(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: ____________________________________
Cargo ou carimbo do declarante: ____________________________________
Nº da cédula de identidade: ________________________________________
Telefone, fax e e-mail para contato: __________________________________
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V
(MINUTA)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ........./2018
PROCESSO SLP Nº 122/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARIBA, inscrita no CNPJ nº 48.664.304/0001-80, doravante denominada PREFEITURA, representada pela Sra.
ELIANE BARROSO DE O. VIANNA, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, de acordo com a atribuição que
lhe foi conferida pelo Decreto nº 3.399, de 25 de Janeiro de 2.018, e de outro lado a empresa .........., devidamente

inscrita no CNPJ sob o nº .........., estabelecida na .........., nº .......... - SP, daqui por diante denominada
FORNECEDORA, resolvem REGISTRAR os preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1.993, com as alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 2.744, de 13 de Março de 2.013 e ulteriores
alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento
vinculativo e obrigacional às partes.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 - Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, materiais de limpeza e
higiene pessoal, destinados aos Projetos Sociais: AÇÃO JOVEM; PAEF – CREAS; DIAMANTE – CREAS; PAIF-CRAS; SCFV –
CRAS; QUERO VIDA; CASULO, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, constantes do Edital nº
122/2018 e nas quantidades solicitadas em cada requisição dos órgãos interessados.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 – A presente ata de registro de preços terá validade de até 04 (quatro) meses, a partir
da data de sua publicação, em cujo prazo a PREFEITURA não será obrigada a firmar as contratações, ou expedir as
ordens de fornecimento ou de execução de serviços comuns, que deles poderão advir, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR registrado preferência de
fornecimento ou execução, em igualdade de condições com os demais.
2.2 – O prazo de validade desta ata de registro de preços, não poderá ser prorrogado, salvo
se sua duração não ultrapassar a 12 (doze) meses, quando, então, admitir-se-á a prorrogação, desde que a soma
dos períodos de vigência não atinja o limite máximo anual.
CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA
3.1 - Poderão utilizar-se da ata de registro de preços os órgãos interessados ou não da
PREFEITURA, mediante prévia consulta na ata de registro de preços e desde que devidamente comprovada a
vantagem administrativa e respeitada, no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei federal nº
8.666/93, na Lei federal nº 10.520/2002 e no Decreto municipal nº 2.744/2013, relativas à utilização do sistema de
registro de preços.
CLÁUSULA IV – DOS PREÇOS
4.1 – O preço ofertado pela empresa signatária da presente ata de registro de preços é o
especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação e o ato de homologação do objeto do
Pregão Presencial nº 033/2018.

ITEM

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

VALOR
UNIT.

4.2 – Em cada fornecimento ou execução decorrente desta ata serão observadas, quanto
ao preço, às clausulas e condições constantes do Edital nº 122/2018, do Pregão Presencial nº 033/2018, que a
precedeu e a íntegra do presente instrumento de registro de preços.
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CLÁUSULA V – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO
5.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com a necessidade dos
Programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano. As entregas serão fracionadas, onde os pedidos
serão enviados via fax/e-mail e as sucessivas entregas deverão ser realizadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas; o horário e data de entrega deverão ser
respeitados impreterivelmente; devendo ser entregue apenas as quantidades especificadas nas requisições
expedidas.
5.2 - A entrega dos gêneros alimentícios, objeto desta licitação, deverá ser realizada nos
locais determinados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, correndo por conta da empresa
contratada as despesas de embalagens, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes do fornecimento.
5.3 - Os gêneros alimentícios devem apresentar Prazo de Validade mínimo de 03 (três)
meses no ato da entrega.
5.4 - Todos os gêneros alimentícios ofertados deverão apresentar rotulagem de acordo com
a legislação vigente.
5.5 - Não será aceita entrega dos gêneros alimentícios sem o acompanhamento de
nota fiscal.
5.6 - Os gêneros alimentícios deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a
não serem danificados durante a operação de transporte, carga e descarga.
5.7 - As parcelas deverão ser entregues em quantidades de acordo com as necessidades
de consumo, acompanhada da respectiva nota fiscal.
5.8 – A empresa Fornecedora obriga-se a entregar qualquer que seja a quantidade dos
medicamentos dos preços registrados, não sendo admitido o acúmulo de pedidos para entrega posterior.
5.9 - Não será aceita entrega de produtos sem o acompanhamento de nota fiscal.
5.10 - Só serão emitidos atestados de recebimento se os produtos entregues estiverem
plenamente de acordo com as especificações constantes deste edital e seus anexos.
CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO
6.1 - Em todos os fornecimentos ou execução, mediante contrato ou respectiva ordem, o
pagamento será efetuado por crédito em conta corrente do FORNECEDOR, preferencialmente, em instituição
financeira oficial, em até 30 (trinta) dias, a contar da data de expedição do atestado comprobatório do correto
fornecimento ou execução, ao qual se juntará a nota fiscal/fatura, de acordo com as formalidades previstas no edital.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO
7.1 - A entrega dos produtos ou a execução dos serviços comuns só estará caracterizada
mediante o recebimento da respectiva ordem de fornecimento ou de execução, ficando o FORNECEDOR obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de vigência desta ata, mesmo a título de antecipação, sempre
devidamente acompanhados da respectiva nota fiscal ou fatura correspondente.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1 – Constatada a falsidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela
empresa licitante, poderá ela, na qualidade de FORNECEDOR, resguardados os procedimentos legais, como a
garantia do contraditório e da ampla defesa, sofrer as sanções abaixo, a critério da PREFEITURA, isolada ou
cumulativamente:
a) impedimento para registro na ata, se concluída as fases internas e externas do processo
de licitação;
b) cancelamento dos registros de preços da ata;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 5 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, que será

23

concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos resultantes, ou depois de
decorrido o prazo de sanção aplicada com base na letra anterior.
8.2 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo FORNECEDOR,
sem justificativa aceita pelo órgão interessado ou não, resguardados os procedimentos legais pertinentes, como a
garantia do contraditório e da ampla defesa, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:
a) advertência por escrito;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de fornecimento ou do
contrato, depois de decorridos 5 (cinco) dias, a contar da data do inadimplemento: atraso no cumprimento da
obrigação, mal ou irregular fornecimento ou execução etc.;
c) multa de mora sobre o valor total do pedido, de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento)
por dia de inadimplência, no caso de inexecução total;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 5 (cinco) anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, que será
concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos resultantes, ou depois de
decorrido o prazo de sanção aplicada com base na letra anterior.
8.3 – As sanções que vierem a ser aplicadas ao FORNECEDOR inadimplente serão
registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF.
8.4 – A aplicação das sanções previstas no edital não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, estabelecidas em lei, inclusive, responsabilização do FORNECEDOR por eventuais perdas e danos
causados à PREFEITURA ou a terceiros.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA
9.1 - Considerando que o prazo máximo de validade da presente ata, mesmo
compreendendo as hipóteses de prorrogação, não pode ultrapassar de 12 (doze) meses, em cumprimento ao
disposto no § 1º, do artigo 28, da Lei federal nº 9.069, de 29/06/1995, e demais legislação correlata, é vedado
quaisquer reajustamento dos preços registrados.
CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
10.1 - Os bens adquiridos ou os serviços comuns executados serão recebidos, conferidos e
vistoriados pelo agente designado pelo órgão interessado ou unidade requisitante, representante da PREFEITURA,
de conformidade com o disposto no artigo 73, da Lei federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes, a quem
competirá a emissão de atestado que comprove a regularidade do atendimento da obrigação, nos termos da Lei
federal nº 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº 2.744/2013.
CLÁUSULA XI – DA REVISÃO DOS PREÇOS
11.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na letra “d”, do
inciso II, do “caput”, do artigo 65, da Lei federal nº 8.666, de 1.993.
11.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o FORNECEDOR para negociar a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
11.3 – O FORNECEDOR que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, enquanto que a ordem de
classificação dos que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado será observará para novo registro de
preços.
11.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e,
II – convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação e
novo registro de preços.
CLÁUSULA XII – DO CANCELAMENTO DA ATA
12.1 – Não havendo êxito nas negociações, na forma do inciso II, do subitem 9.4, da
cláusula anterior, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação ou cancelamento da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
12.2. O registro do FORNECEDOR será cancelado quando descumprir as condições desta
ata; ou não retirar a ordem de fornecimento ou execução equivalente, no prazo fixado, sem justificativa aceitável; ou
então, não aceitar reduzir o seu preço registrado; ou sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV, do “caput”, do
artigo 87, da Lei federal nº 8.666, de 1.993, ou no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 2.002.
12.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados, ou também:
I – por razão de interesse público;
II – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato ou da ordem de
fornecimento ou execução; ou,
III – a pedido do FORNECEDOR.
12.4 – A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita, direta e
pessoalmente, ou por correspondência pelos Correios com Aviso de Recebimento, juntando-se o comprovante aos
autos do processo de licitação, que deram origem a esta ata de registro de preços.
CLÁUSULA XIII - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1 - As despesas correrão à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento
Geral
do
Município
de
Guariba,
observada
as
seguintes
classificações
orçamentárias:
02.13.08.243.0019.2.066.000.3.3.90.30;
02.13.08.243.0019.2.088.000.3.3.90.30;
02.13.08.243.0019.2.129.000.3.3.90.30;
02.13.08.243.0019.2.089.000.3.3.90.30;
02.13.08.243.0019.2.087.000.3.3.90.30;
02.13.08.244.0027.2.091.000.3.3.90.30;
02.13.08.243.0027.2.092.000.3.3.90.30;
02.16.01.08.243.0019.2.134.000.3.3.90.30.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Fica eleito o Fórum da Comarca de Guariba para dirimir dúvidas ou questões que
encontrem forma de resolução amigável, pelas vias administrativas, entre as partes, sendo este irrenunciável pela
PREFEITURA, diante do que dispõe o § 2º, do artigo 55, da Lei federal nº 8.666/93.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei federal nº 10.520/2002 e o
Decreto Municipal nº 2.744/2013, e demais normas aplicáveis à espécie.
..............
E, por estarem assim, justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que abaixo também subscrevem, para que
produza todos os efeitos legais.
Guariba, .............. de 2018.
ELIANE BARROSO DE O. VIANNA

PRESIDENTE DA C. P. DE LICITAÇÕES
(PREFEITURA)

(FORNECEDORA)
TESTEMUNHAS:
____________________________

____________________________
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