
 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 
Número do Procedimento de 

Análise 
01/2020 Data da Licitação 17 de abril às 09h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

42/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Licitação Registro de Preços para a contratação de pessoa jurídica para aquisição de 

computadores completos, computador desktop (com teclado e mouse 

inclusos) notebook, tablets e impressoras. 

Valor Máximo do edital R$ 2.414.053,65 (dois milhões, quatrocentos e quatorze mil cinquenta e três 

reais e sessenta cinco centavos) 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A aquisição de equipamentos de informática visa atender as necessidades 

de diversos setores da Prefeitura Municipal de Mandaguari, tendo em vista a 

substituição de equipamentos com defeito e/ou a contratação de novos 

funcionários. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 

em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento dos produtos constantes 

em cada autorização de entrega, após apresentação da respectiva 

documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente. 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Após o recebimento da nota de empenho, os fornecedores terão até 20 

(VINTE) dias corridos para entregar os itens licitados sem qualquer despesa 

para o município. Todos os móveis e equipamentos deverão ser entregues 

no Almoxarifado Central, situado na BR 376 – nº 2727 – Parque Industrial, 

em horário comercial das 8h. as 11h. e das 13h. as 16h. 

Fiscal do contrato 

Thiago Alvaro da Silva, Ailton Franco da Rocha, Ronaldo Endrisse Pinto, 

Paulo Henrique de Paula Orsi, Luiz Rodrigues Junior, Adriano Rodrigues 

Borges, Alyne da Silva Maragno, Cristiane de Toledo Hortelã Pedrone, 

Josiane Carrla Choida, Sergio Aparecido Sezani, Wanderleia Alves Martins 

Medeiros, Jessica Geovana de Castro Simões, Gisiane July Stroher, Ester 

Belo da Silva Escudeiro. 

 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 

DESKTOP CORE i5 8GB COM MOUSE E 

TECLADO INCLUSOS - Descrição: Processador 

Core i5-8400 2.8ghz (turbo 4.0ghz) 9mb cache, 6 

núcleos, 6 threads, gráfico hd 630 coffee lake 8ª 

geração lga 115. Soquete: 1151 - CoffeLake 

(Compatível com processadores de 8ª e 9ª geração 

UNID 45 4.198,93 188.951,85 



 

 

da Intel). Memória: 8GB DDR4 2400MHz. HD: 

SSD 240 GB. Fonte: 350W (Bivolt manual). 

Memória: DDR4 (2666 / 2400 / 2133Mhz) - 2x 

Slots - Dual Chanel - máx. 32GB. Slots de 

Expansão: 1x PCI-e x16 / 2x PCI-e x1. USB: 6 

Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. 

Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao 

processador, até 1GB. Conexões traseiras: 

Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 

X Áudio.  2 Portas USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: 

Sensor: Ótico Resolução (DPI) :1200 DPI 

Comprimento do Cabo 1.5m Numero de botões : 3 

(esquerdo, direito, scroll e scroll clique) Cores: 

Preto Porta USB Plug and Play; Garantia de 6 

Meses Teclado: Teclado Standard com design 

ergonômico, baixo ruído na digitação, resistente e 

de alta durabilidade Teclado ABNT2 Membrana 

tátil interna de ótima qualidade 3 teclas de 

gerenciamento de energia ACPI Confiabilidade do 

interruptor 5 milhões Interface USB Garantia de 6 

Meses. Softwares Inclusos: 01 (uma) Licença de 

uso (licença Perpetua) do Microsoft Windows 10 

pro 64 bits, em português do Brasil, devidamente 

pré-instalado no equipamento. Conteúdo Da 

Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, 

Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo 

De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 

12 meses. 

2 

DESKTOP CORE i5 8GB COM MOUSE E 

TECLADO INCLUSOS - Descrição: Processador 

Core i5-8400 2.8ghz (turbo 4.0ghz) 9mb cache, 6 

núcleos, 6 threads, gráfico hd 630 coffee lake 8ª 

geração lga 115. Soquete: 1151 - CoffeLake 

(Compatível com processadores de 8ª e 9ª geração 

da Intel). Memória: 8GB DDR4 2400MHz. HD: 

SSD 240 GB. Fonte: 350W (Bivolt manual). 

Memória: DDR4 (2666 / 2400 / 2133Mhz) - 2x 

Slots - Dual Chanel - máx. 32GB. Slots de 

Expansão: 1x PCI-e x16 / 2x PCI-e x1. USB: 6 

Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. 

Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao 

UNID 135 4.198,69 566.823,15 



 

 

processador, até 1GB. Conexões traseiras: 

Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 

X Áudio.  2 Portas USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: 

Sensor: Ótico Resolução (DPI) :1200 DPI 

Comprimento do Cabo 1.5m Numero de botões: 3 

(esquerdo, direito, scroll e scroll clique) Cores: 

Preto Porta USB Plug and Play; Garantia de 6 

Meses Teclado: Teclado Standard com design 

ergonômico, baixo ruído na digitação, resistente e 

de alta durabilidade Teclado ABNT2 Membrana 

tátil interna de ótima qualidade 3 teclas de 

gerenciamento de energia ACPI Confiabilidade do 

interruptor 5 milhões Interface USB Garantia de 6 

Meses. Softwares Inclusos: 01 (uma) Licença de 

uso (licença Perpetua) do Microsoft Windows 10 

pro 64 bits, em português do Brasil, devidamente 

pré-instalado no equipamento. Conteúdo Da 

Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, 

Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo 

De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 

12 meses. 

3 

COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR 

i7 - 6ª GERAÇÃO - 8 GB - COM MONITOR 

21,5" COM MOUSE E TECLADO INCLUSOS-  

Descrição: com especificação/configuração 

mínima igual ou superior. Descrição detalhada dos 

itens: - Processador Intel Core I7- 6700 - 3.4 ghz 

(até 4.00ghz) - 8mb Cache - Skylake 6ª Geração - 

Placa mãe: Possuir 1 (um) slot de expansão padrão 

PCIe (PCI Express) x1 livre, após a instalação de 

todos os dispositivos; Possuir 1 (um) slot de 

expansão padrão PCIe (PCI Express) x16 livre, 

após a instalação de todos os dispositivos; Possuir 

no mínimo 4 (quatro) conectores externos padrão 

USB (Universal Serial Bus) versão 2.0; Possuir no 

mínimo 2 (dois) conectores externos padrão USB 

(Universal Serial Bus) versão 3.0; Possuir no 

mínimo 1 (um) conector externo HDMI; Possuir no 

mínimo 1 (um) conector externo S-Video; Possuir 

ao menos 2 (dois) conectores USB acessíveis no 

painel dianteiro, sem a utilização de HUB ou 

UNID 18 6.373,33 114.719,94 



 

 

portas USB instalaas em placas de expansão; 

Controladora de discos integrada à placa mãe do 

equipamento, padrão SATA-2 ou SATA-3 com 

taxa mínima de transferência de 3GB/s; Conexão 

de Rede por porta RJ45 com velocidade Gigabit 

(10/100/1000Mb/s); - Disco rígido: HD SSD 250 

GB; Interface SATA-2 ou SATA-3 e velocidade de 

no mínimo 7.200 RPM; - Memória 8 GB DDR3 

1600MHZ. - Padrão ATX Cor Predominante Preta; 

- Monitor: LED 21,5'', Widescreen, 1366x786, 

HighDefinition; Cor Predominante Preta; Tipo: 

LED; Display tamanho da tela 21,5 widescreen; 

Resolução 1366x786; - Teclado: Português Brasil 

ABNT2, 107 teclas, conector USB; Permitir 

mudança de inclinação do teclado; - Mouse: USB, 

2 botões, com scroll entre os botões, óptico ou 

laser; Acompanhado de apoio (mouse pad) com: 

apoio para pulso em gel, parte superior em plástico 

ou tecido, parte inferior em borracha 

antiderrapante; - Caixa de Som Coletek 1 Watts 

RMS USB Preto; Alimentação automática bivolt 

100-240. Sistema Operacional: Windows 10 

Professional 64 bits em Português - Licença de uso 

(licença perpétua). - Estabilizador: Nobreak 

600VA; Entrada Bivolt (110 V/230 V); 04 

Tomadas com saída de 110V; Selo de Garantia do 

INMETRO; - Garantia: 12 meses. Computador 

deverá vir montado e com Sistema Operacional 

instalado com todos os drivers necessários para o 

funcionamento instalados; deverá ser fornecido 

recurso de recovery, contendo a imagem do 

Sistema Operacional e drivers dos dispositivos. 

4 

COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR 

i7 - 6ª GERAÇÃO - 8 GB - COM MONITOR 

21,5" COM MOUSE E TECLADO INCLUSOS-  

Descrição: com especificação/configuração 

mínima igual ou superior. Descrição detalhada dos 

itens: - Processador Intel Core I7- 6700 - 3.4 ghz 

(até 4.00ghz) - 8mb Cache - Skylake 6ª Geração - 

Placa mãe: Possuir 1 (um) slot de expansão padrão 

PCIe (PCI Express) x1 livre, após a instalação de 

UNID 57 6.373,33 363.279,81 



 

 

todos os dispositivos; Possuir 1 (um) slot de 

expansão padrão PCIe (PCI Express) x16 livre, 

após a instalação de todos os dispositivos; Possuir 

no mínimo 4 (quatro) conectores externos padrão 

USB (Universal Serial Bus) versão 2.0; Possuir no 

mínimo 2 (dois) conectores externos padrão USB 

(Universal Serial Bus) versão 3.0; Possuir no 

mínimo 1 (um) conector externo HDMI; Possuir no 

mínimo 1 (um) conector externo S-Video; Possuir 

ao menos 2 (dois) conectores USB acessíveis no 

painel dianteiro, sem a utilização de HUB ou 

portas USB instalaas em placas de expansão; 

Controladora de discos integrada à placa mãe do 

equipamento, padrão SATA-2 ou SATA-3 com 

taxa mínima de transferência de 3GB/s; Conexão 

de Rede por porta RJ45 com velocidade Gigabit 

(10/100/1000Mb/s); - Disco rígido: HD SSD 250 

GB; Interface SATA-2 ou SATA-3 e velocidade de 

no mínimo 7.200 RPM; - Memória 8 GB DDR3 

1600MHZ. - Padrão ATX Cor Predominante Preta; 

- Monitor: LED 21,5'', Widescreen, 1366x786, 

HighDefinition; Cor Predominante Preta; Tipo: 

LED; Display tamanho da tela 21,5 widescreen; 

Resolução 1366x786; - Teclado: Português Brasil 

ABNT2, 107 teclas, conector USB; Permitir 

mudança de inclinação do teclado; - Mouse: USB, 

2 botões, com scroll entre os botões, óptico ou 

laser; Acompanhado de apoio (mouse pad) com: 

apoio para pulso em gel, parte superior em plástico 

ou tecido, parte inferior em borracha 

antiderrapante; - Caixa de Som Coletek 1 Watts 

RMS USB Preto; Alimentação automática bivolt 

100-240. Sistema Operacional: Windows 10 

Professional 64 bits em Português - Licença de uso 

(licença perpétua). - Estabilizador: Nobreak 

600VA; Entrada Bivolt (110 V/230 V); 04 

Tomadas com saída de 110V; Selo de Garantia do 

INMETRO; - Garantia: 12 meses. Computador 

deverá vir montado e com Sistema Operacional 

instalado com todos os drivers necessários para o 

funcionamento instalados; deverá ser fornecido 



 

 

recurso de recovery, contendo a imagem do 

Sistema Operacional e drivers dos dispositivos. 

5 

COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR 

i5 - 8ª GERAÇÃO - 8 GB  - COM MONITOR 

21,5" - MOUSE E TCLADO INCLUSOS - com 

especificação/configuração mínima igual ou 

superior Descrição detalhada dos itens: - 

Processador Intel Core I5 4440 - 3.10GHz - 6MB 

Cache - 8ª Geração; - Placa mãe: Possuir 1 (um) 

slot de expansão padrão PCIe (PCI Express) x1 

livre, após a instalação de todos os dispositivos; 

Possuir 1 (um) slot de expansão padrão PCIe (PCI 

Express) x16 livre, após a instalação de todos os 

dispositivos; Possuir no mínimo 4 (quatro) 

conectores externos padrão USB (Universal Serial 

Bus) versão 2.0; Possuir no mínimo 2 (dois) 

conectores externos padrão USB (Universal Serial 

Bus) versão 3.0; Possuir no mínimo 1 (um) 

conector externo HDMI; - Possuir no mínimo 1 

(um) conector externo S-vídeo; Possuir ao menos 2 

(dois) conectores USB acessíveis no painel 

dianteiro, sem a utilização de HUB ou portas USB 

instaladas em placas de expansão; Controladora de 

discos integrada à placa mãe do equipamento, 

padrão SATA-2 ou SATA-3 com taxa mínima de 

transferência de 3GB/s. Conexão de Rede por porta 

RJ45 com velocidade Gigabit (10/100/1000Mb/s); 

- Disco Rígido: Capacidade SSD 240 GB; Interface 

SATA-2 ou SATA-3 e velocidade de no mínimo 

7.200 RPM; - Memória 8 GB DDR3 1600MHZ; - 

Gabinete: Padrão ATX; Cor Predominante Preta; - 

Monitor: LED 21,5'', Widescreen, 1366x786, High 

Definition; Cor Predominante Preta; Tipo: LED; 

Display tamanho da tela 21,5 widescreen; 

Resolução 1366x786; - Teclado: Português Brasil 

ABNT2, 107 teclas, USB; Permitir mudança de 

inclinação do teclado; - Mouse:USB, 2 botões, com 

scroll entre os botões, óptico ou laser; 

Acompanhado de apoio (mouse pad) com: apoio 

para pulso em gel, parte superior em plástico ou 

tecido, parte inferior em borracha antiderrapante; - 

UNID 12 5.488,67 65.864,04 



 

 

Caixa de Som Coletek 1 Watts RMS USB Preto; 

Alimentação automática bivolt 100-240; - 

Gravador DVD-RW com leitura e escrita de 8x 

DVD e 48x CD; - Sistema Operacional: Windows 

10 Professional 64 bits em Português - Licença de 

uso (licença perpétua) - Estabilizador: Nobreak 600 

VA; Entrada Bivolt (110 V/230 V); 04 Tomadas 

com saída de 110V; Selo de Garantia do 

INMETRO; - Garantia: 12 meses. Acessórios: 

Cabos, manuais, drivers e acessórios para o 

perfeito funcionamento do equipamento. 

Computador deverá vir montado e com Sistema 

Operacional instalado com todos os drivers 

necessários para o funcionamento instalados; 

deverá ser fornecido recurso de recovery, contendo 

a imagem do Sistema Operacional e drivers dos 

dispositivos. 

6 

COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR 

i5 - 8ª GERAÇÃO - 8 GB  - COM MONITOR 

21,5" - MOUSE E TCLADO INCLUSOS - com 

especificação/configuração mínima igual ou 

superior Descrição detalhada dos itens: - 

Processador Intel Core I5 4440 - 3.10GHz - 6MB 

Cache - 8ª Geração; - Placa mãe: Possuir 1 (um) 

slot de expansão padrão PCIe (PCI Express) x1 

livre, após a instalação de todos os dispositivos; 

Possuir 1 (um) slot de expansão padrão PCIe (PCI 

Express) x16 livre, após a instalação de todos os 

dispositivos; Possuir no mínimo 4 (quatro) 

conectores externos padrão USB (Universal Serial 

Bus) versão 2.0; Possuir no mínimo 2 (dois) 

conectores externos padrão USB (Universal Serial 

Bus) versão 3.0; Possuir no mínimo 1 (um) 

conector externo HDMI; - Possuir no mínimo 1 

(um) conector externo S-vídeo; Possuir ao menos 2 

(dois) conectores USB acessíveis no painel 

dianteiro, sem a utilização de HUB ou portas USB 

instaladas em placas de expansão; Controladora de 

discos integrada à placa mãe do equipamento, 

padrão SATA-2 ou SATA-3 com taxa mínima de 

transferência de 3GB/s. Conexão de Rede por porta 

UNID 38 5.488,67 208.569,46 



 

 

RJ45 com velocidade Gigabit (10/100/1000Mb/s); 

- Disco Rígido: Capacidade SSD 240 GB; Interface 

SATA-2 ou SATA-3 e velocidade de no mínimo 

7.200 RPM; - Memória 8 GB DDR3 1600MHZ; - 

Gabinete: Padrão ATX; Cor Predominante Preta; - 

Monitor: LED 21,5'', Widescreen, 1366x786, High 

Definition; Cor Predominante Preta; Tipo: LED; 

Display tamanho da tela 21,5 widescreen; 

Resolução 1366x786; - Teclado: Português Brasil 

ABNT2, 107 teclas, USB; Permitir mudança de 

inclinação do teclado; - Mouse:USB, 2 botões, com 

scroll entre os botões, óptico ou laser; 

Acompanhado de apoio (mouse pad) com: apoio 

para pulso em gel, parte superior em plástico ou 

tecido, parte inferior em borracha antiderrapante; - 

Caixa de Som Coletek 1 Watts RMS USB Preto; 

Alimentação automática bivolt 100-240; - 

Gravador DVD-RW com leitura e escrita de 8x 

DVD e 48x CD; - Sistema Operacional: Windows 

10 Professional 64 bits em Português - Licença de 

uso (licença perpétua) - Estabilizador: Nobreak 600 

VA; Entrada Bivolt (110 V/230 V); 04 Tomadas 

com saída de 110V; Selo de Garantia do 

INMETRO; - Garantia: 12 meses. Acessórios: 

Cabos, manuais, drivers e acessórios para o 

perfeito funcionamento do equipamento. 

Computador deverá vir montado e com Sistema 

Operacional instalado com todos os drivers 

necessários para o funcionamento instalados; 

deverá ser fornecido recurso de recovery, contendo 

a imagem do Sistema Operacional e drivers dos 

dispositivos. 

7 

COMPUTADOR COMPLETO i7 - 7ª GERAÇÃO 

- 12 GB - COM MONITOR DE 23,6" - MOUSE E 

TECLADO INCLUSOS - os itens: - Processador 

Intel Core I7 7700k - 4.20GHz - 8MB Cache - 7ª 

Geração; - Placa mãe: Possuir 1 (um) slot de 

expansão padrão PCIe (PCI Express) x1 livre, após 

a instalação de todos os dispositivos; Possuir 1 

(um) slot de expansão padrão PCIe (PCI Express) 

x16 livre, após a instalação de todos os 

UNID 7 7.405,00 51.835,00 



 

 

dispositivos; Possuir no mínimo 4 (quatro) 

conectores externos padrão USB (Universal Serial 

Bus) versão 2.0; Possuir no mínimo 2 (dois) 

conectores externos padrão USB (Universal Serial 

Bus) versão 3.0; Possuir no mínimo 1 (um) 

conector externo HDMI; - Possuir no mínimo 1 

(um) conector externo S-vídeo; Possuir ao menos 2 

(dois) conectores USB acessíveis no painel 

dianteiro, sem a utilização de HUB ou portas USB 

instaladas em placas de expansão;Controladora de 

discos integrada à placa mãe do equipamento, 

padrão SATA-2 ou SATA-3 com taxa mínima de 

transferência de 3GB/s; Conexão de Rede por porta 

RJ45 com velocidade Gigabit (10/100/1000Mb/s); 

- Disco Rígido: Capacidade 1 TB + SSD 480 GB; 

Interface SATA-2 ou SATA-3 e velocidade de no 

mínimo 7.200 RPM; - Memória 12 GB DDR3 

1600MHZ; - Gabinete: Padrão ATX; Cor 

Predominante Preta; - Monitor: LED 23,6', 

Widescreen, 1366x786, High Definition; Cor 

Predominante Preta; Tipo: LED; Display tamanho 

da tela 23,6 widescreen; Resolução 1366x786; DVI 

- VGA - Teclado: Português Brasil ABNT2, 107 

teclas, USB; Permitir mudança de inclinação do 

teclado; - Mouse:USB, 2 botões, com scroll entre 

os botões, óptico ou laser; Acompanhado de apoio 

(mousepad) com: apoio para pulso em gel, parte 

superior em plástico ou tecido, parte inferior em 

borracha antiderrapante; - Caixa de Som Coletek 1 

Watts RMS USB Preto; - Fonte de Energia: Fonte 

ATX Zalman 500W Real; Alimentação automática 

bivolt 100-240; - Placa de Vídeo 4GB PCI-E - 128-

Bit; - Sistema Operacional: Windows 10 

Professional 64 bits em Português - Licença de uso 

(licença perpétua); - Estabilizador: Nobreak 

600VA; Entrada Bivolt (110 V/230 V); 04 

Tomadas com saída de 110V; Selo de Garantia do 

INMETRO;  Garantia: 12 meses. Acessórios: 

Cabos, manuais, drivers e acessórios para o 

perfeito funcionamento do equipamento. 

Computador deverá vir montado e com Sistema 



 

 

Operacional instalado com todos os drivers 

necessários para o funcionamento instalados. 

Deverá ser fornecido recurso de recovery, 

contendo a imagem do Sistema Operacional e 

drivers dos dispositivos. 

8 

COMPUTADOR COMPLETO i7 - 7ª GERAÇÃO 

- 12 GB - COM MONITOR DE 23,6" - MOUSE E 

TECLADO INCLUSOS - os itens: - Processador 

Intel Core I7 7700k - 4.20GHz - 8MB Cache - 7ª 

Geração; - Placa mãe: Possuir 1 (um) slot de 

expansão padrão PCIe (PCI Express) x1 livre, após 

a instalação de todos os dispositivos; Possuir 1 

(um) slot de expansão padrão PCIe (PCI Express) 

x16 livre, após a instalação de todos os 

dispositivos; Possuir no mínimo 4 (quatro) 

conectores externos padrão USB (Universal Serial 

Bus) versão 2.0; Possuir no mínimo 2 (dois) 

conectores externos padrão USB (Universal Serial 

Bus) versão 3.0; Possuir no mínimo 1 (um) 

conector externo HDMI; - Possuir no mínimo 1 

(um) conector externo S-vídeo; Possuir ao menos 2 

(dois) conectores USB acessíveis no painel 

dianteiro, sem a utilização de HUB ou portas USB 

instaladas em placas de expansão; Controladora de 

discos integrada à placa mãe do equipamento, 

padrão SATA-2 ou SATA-3 com taxa mínima de 

transferência de 3GB/s; Conexão de Rede por porta 

RJ45 com velocidade Gigabit (10/100/1000Mb/s); 

- Disco Rígido: Capacidade 1 TB + SSD 480 GB; 

Interface SATA-2 ou SATA-3 e velocidade de no 

mínimo 7.200 RPM; - Memória 12 GB DDR3 

1600MHZ; - Gabinete: Padrão ATX; Cor 

Predominante Preta; - Monitor: LED 23,6', 

Widescreen, 1366x786, High Definition; Cor 

Predominante Preta; Tipo: LED; Display tamanho 

da tela 23,6 widescreen; Resolução 1366x786; DVI 

- VGA - Teclado: Português Brasil ABNT2, 107 

teclas, USB; Permitir mudança de inclinação do 

teclado; - Mouse:USB, 2 botões, com scroll entre 

os botões, óptico ou laser; Acompanhado de apoio 

(mousepad) com: apoio para pulso em gel, parte 

UNID 23 7.405,00 170.315,00 



 

 

superior em plástico ou tecido, parte inferior em 

borracha antiderrapante; - Caixa de Som Coletek 1 

Watts RMS USB Preto; - Fonte de Energia: Fonte 

ATX Zalman 500W Real; Alimentação automática 

bivolt 100-240; - Placa de Vídeo 4GB PCI-E - 128-

Bit; - Sistema Operacional: Windows 10 

Professional 64 bits em Português - Licença de uso 

(licença perpétua); - Estabilizador: Nobreak 

600VA; Entrada Bivolt (110 V/230 V); 04 

Tomadas com saída de 110V; Selo de Garantia do 

INMETRO;  Garantia: 12 meses. Acessórios: 

Cabos, manuais, drivers e acessórios para o 

perfeito funcionamento do equipamento. 

Computador deverá vir montado e com Sistema 

Operacional instalado com todos os drivers 

necessários para o funcionamento instalados. 

Deverá ser fornecido recurso de recovery, 

contendo a imagem do Sistema Operacional e 

drivers dos dispositivos. 

9 

IMPRESSORA - Descrição: com 

especificação/configuração mínima igual ou 

superior e suprimento (toner compatível novo) com 

rendimento igual ou superior e custo igual ou 

inferior - Tecnologia Laser; - Impressão: Até 21 

ppm em preto-e-branco (A4); saída da primeira 

página em preto-e-branco menos de 10 segundos. - 

Resolução de Impressão: Até 2400 x 600 dpi - 

Processador: 200 MHz - Memória: 32 MB - Papel: 

Manuseio: Bandeja de entrada para 150 folhas; 

Tamanhos: A5 até Ofício - Conectividade: Porta 

USB 2.0 de alta velocidade e WiFi - Com cabo 

USB incluso. - Garantia de 12 meses. 

UNID 30 863,      04 25.891,20 
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IMPRESSORA COLORIDA - Descrição: com 

especificação/configuração mínima igual ou 

superior Velocidade de impressão Carta: Até 22 

ppm Preto e Até 22 ppm Cor Resolução de 

impressão Preto: Preto (Melhor): Até 600 x 600 dpi 

Cor (Melhor): Até 600 x 600 dpi Número dos 

cartuchos de impressão 4 (1 de cada, preto, ciano, 

magenta, amarelo) Idiomas padrão de impressora 

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript 

UNID 7 3.519,40 24.635,80 



 

 

nível 3, PCLm, PDF, URF Conectividade padrão 

Porta Porta USB 2.0 de alta velocidade porta rede 

Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada 802.11n 

2,4/5GHz sem fio porta USB de host Walkup 

Capacidades de Rede Sim, via Ethernet 

10/100Base-TX incorporada autenticação via 

802.11x Capacidade sem fios Sim, 802.11 b/g/n 

integrado autenticação via WEP, WPA/WPA2 ou 

802.11x criptografia via AES ou TKIP WPS Wi-Fi 

Direct Capacidade de impressão móvel HP ePrint 

Apple AirPrint Certificado para Mopria Impressão 

Wireless Direct Aplicativos móveis Memória 

Padrão: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash 

Ciclo de trabalho Mensalmente, A4: Até 40.000 

páginas Volume mensal de páginas recomendado 

150 a 2500 TENSAO DE ENTRADA 110 a 

127VCA, 60Hz - Com cabo USB incluso. - 

Garantia de 12 meses. 

11 

IMPRESSORA COLORIDA - Descrição: com 

especificação/configuração mínima igual ou 

superior Velocidade de impressão Carta: Até 22 

ppm Preto e Até 22 ppm Cor Resolução de 

impressão Preto: Preto (Melhor): Até 600 x 600 dpi 

Cor (Melhor): Até 600 x 600 dpi Número dos 

cartuchos de impressão 4 (1 de cada, preto, ciano, 

magenta, amarelo) Idiomas padrão de impressora 

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript 

nível 3, PCLm, PDF, URF Conectividade padrão 

Porta Porta USB 2.0 de alta velocidade porta rede 

Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada 802.11n 

2,4/5GHz sem fio porta USB de host Walkup 

Capacidades de Rede Sim, via Ethernet 

10/100Base-TX incorporada autenticação via 

802.11x Capacidade sem fios Sim, 802.11 b/g/n 

integrado autenticação via WEP, WPA/WPA2 ou 

802.11x criptografia via AES ou TKIP WPS Wi-Fi 

Direct Capacidade de impressão móvel HP ePrint 

Apple AirPrint Certificado para Mopria Impressão 

Wireless Direct Aplicativos móveis Memória 

Padrão: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash 

Ciclo de trabalho Mensalmente, A4: Até 40.000 

UNID 23 3.519,40 80.946,20 



 

 

páginas Volume mensal de páginas recomendado 

150 a 2500 TENSAO DE ENTRADA 110 a 

127VCA, 60Hz - Com cabo USB incluso. - 

Garantia de 12 meses. 
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IMPRESSORA LASER COM REDE SEM FIO - 

Descrição: Tecnologia de impressão laser em 

preto; Conexão USB 2.0; com 1 Toner preto, Ciclo 

De Trabalho Mensal recomendado de no mínimo 

2.000 Páginas Impressora de referência HP Laser 

Jet P1102w Wireless ou Brother Laser WiFi - HL-

L2360DW ou substituta com igual ou superior 

configuração. 

UNID 20 1.424,27 28.485,40 
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - 

Descrição: Impressão frente e verso automática 

função impressora/cópia e digitaliza. Função 

digitalizar e copiar ou imprimir de ou para Pen 

Drive. Com porta de conexão USB 2.0 e REDE 

ETHERNET -  Compatível com Sistema 

Operacional Mac OS X, Windows e Linux -  Itens 

que deverão acompanhar a impressora Cabos de 

Alimentação, CD de instalação com Manual, Guia 

de Instalação - Voltagem 110 V. Impressora de 

referência BROTHER DCP L5652DN ou 

substituta com igual ou superior configuração. 

UNID 7 3.183,00 22.281,00 
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - 

Descrição: Impressão frente e verso automática 

função impressora/cópia e digitaliza. Função 

digitalizar e copiar ou imprimir de ou para Pen 

Drive. Com porta de conexão USB 2.0 e REDE 

ETHERNET -  Compatível com Sistema 

Operacional Mac OS X, Windows e Linux -  Itens 

que deverão acompanhar a impressora Cabos de 

Alimentação, CD de instalação com Manual, Guia 

de Instalação - Voltagem 110 V. Impressora de 

referência BROTHER DCP L5652DN ou 

substituta com igual ou superior configuração. 

UNID 23 3.183,00 73.209,00 

15 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Descrição: 

Impressora - Copiadora - Scanner - Digitalizadora 

com especificação/configuração mínima igual ou 

superior e suprimento (toner compatível novo) com 

rendimento igual ou superior e custo igual ou 

UNID 30 1.746,33 52.389,90 



 

 

inferior Impressão - Tecnologia de Impressão 

Laser - Memória Padrão 32 MB - Velocidade 

Maxima em Preto (ppm) 26 ppm - Resolução 

(máxima) em dpi 2400 x 600 dpi - Capacidade da 

Bandeja de Papel 250 folhas Cópia - Resolução de 

Cópia (máxima) 600 x 600 dpi - Opções de Cópia 

Ordenadas - Velocidade da Cópia em Preto 26 ppm 

- Ampliação / Redução 25% - 400% Digitalização - 

Tipo de Scanner Mesa plana colorida com 

alimentador automático de documentos (ADF) - 

Formatos de Arquivo TIFF / BMP / MAX / JPG / 

PDF / Secure PDF / PNG / XPS - Resolução 

Interpolada Até 19200 x 19200 dpi - Digitalização 

Color e Mono - Resolução Óptica do Scanner Até 

600 x 2400 dpi - Com cabo USB incluso. - Tensão 

de entrada: 110 ou bivolt - Garantia de 12 meses. 

Impressora de referência BROTHER 2540 ou 

substituta com igual ou superior configuração. 
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IMPRESSORA TANQUE DE TINTA 

MULTIFUNCIONAL COLORIDA - Tecnologia 

de jato de tinta de 4 cores (CMYK), Resolução Até 

5760 x 1440 dpi otimizada em vários tipos de 

papel. 4 Garrafas com tinta. 1 Garrafa com tinta 

Preta: Rende até 4.500 páginas1 3 Garrafas de tinta 

colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) Rendem até 

7.500 páginas. Velocidade de impressão Máxima 

Preto 33 ppm / em cores 15 ppm Normal Preto 10 

ISO ppm / em cores 5 ISO ppm. Capacidade de 

papel Bandeja de entrada para papel 100 folhas. 

Tipos Envelope comum e fotográ¬fico para jato de 

tinta. Scanner Base plana com sensor de linhas CIS 

colorido. Resolução do scanner Ótica 1200 dpi. 

Hardware 1200 x 2400 dpi Interpolada 9600 x 

9600 dpi. Cores de 48 bits. Tamanho das cópias 10 

x 15 cm (4" x 6"), carta, A4 Interface e 

conectividade USB 2.0 de Alta velocidade 

(compatível com USB 1.1), WiFi (802.11 b/g/n). 

Compatibilidade Windows®. Mac®. Linux. 

Garantia de 12 meses. 

UNID 30 1.438,47 43.154,10 
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KIT TECLADO E MOUSE USB SEM FIO - 

Descrição: cor preta; frequência de operação: 2.4 

GHz; raio de operação de até 9 metros; receptor 

UNID 120 278,63 33.435,60 



 

 

USB único para atender o mouse e o teclado; 

acompanhar as pilhas necessárias ao pleno 

funcionamento dos produtos (mouse e teclado);  

Compatibilidade: Windows 7,8,10;  Teclado sem 

fio, alfanumérico, padrão ABNT 2, mínimo de 107 

teclas, tamanho compacto;  mouse óptico sem fio, 

com botões esquerdo, direito e scroll;  Garantia 

mínima: 36 (trinta e seis) meses. 
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MONITOR DE LED ANTI-REFLEXO DE NO 

MÍNIMO 18,5' WIDE SCREEN -Descrição:  

Deverá possuir ajuste de altura/ giro de 90º / 

inclinação; - Possuir no mínimo entrada VGA; - 

Possuir no mínimo uma entrada digital Displayport 

ou DVI e/ou entrada HDMI; - Fonte de 

alimentação interna com ajustes automático de 

voltagem, suportando as faixas de tensão de 115-

230v; - Resolução mínima 1600x900 @60Hz; - 

Acessórios inclusos: Cabo de Alimentação (1,8 m), 

Cabo RGB (1,8 m), Cabo DVI (1,8 m), guia de 

instalação. Todos os cabos devem ser compatíveis 

com a placa de vídeo do equipamento. Sendo 

aceita solução através de conectores. 

UNID 100 390,68 39.068,00 
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NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB- Descrição: 

Processador: Core i5 7ª geração ou superior, 3.0 

Ghz. Memória RAM: DDR4 2133 MHz. HD 1TB. 

Chipset do mesmo fabricante do processador. 

Memória Cache: 6 MB. Tamanho da tela 15,6"-. 

HD LED- Placa de Rede: Wireless padrão - 

802.11b/g/n. Webcam: Webcam HD com 

resolução de 1280 x 720. Áudio de alta definição, 

com dois alto-falantes estéreo. Teclado: Português 

padrão ABNT2 e Teclado numérico integrado. 

Mouse: Touchpad. Bateria de 4 células (2500 

mah). Conexões: 1 saída VGA / 2 conexões USB 

2.0 / 1 conexão USB 3.0 / 1 saída HDM / 1 leitor 

de cartão SD Card. / 1 porta de rede no padrão RJ-

45 Gigabit 10/100/1000. / 1 entrada para fonte 

carregadora de bateria. Carregador de bateria. 1 

porta no padrão combo para microfone / fone de 

ouvido. Wireless padrão 802.11. Bluetooth. 

Softwares Inclusos: 01 (uma) licença perpetua do 

UNID 5 4.461,60 22.308,00 



 

 

Microsoft Windows 10 pro 64 bits, em português 

do Brasil, devidamente pré-instalado no 

equipamento. Garantia de 12 meses. 
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NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB- Descrição: 

Processador: Core i5 7ª geração ou superior, 3.0 

Ghz. Memória RAM: DDR4 2133 MHz. HD 1TB. 

Chipset do mesmo fabricante do processador. 

Memória Cache: 6 MB. Tamanho da tela 15,6"-. 

HD LED- Placa de Rede: Wireless padrão - 

802.11b/g/n. Webcam: Webcam HD com 

resolução de 1280 x 720. Áudio de alta definição, 

com dois alto-falantes estéreo. Teclado: Português 

padrão ABNT2 e Teclado numérico integrado. 

Mouse: Touchpad. Bateria de 4 células (2500 

mah). Conexões: 1 saída VGA / 2 conexões USB 

2.0 / 1 conexão USB 3.0 / 1 saída HDM / 1 leitor 

de cartão SD Card. / 1 porta de rede no padrão RJ-

45 Gigabit 10/100/1000. / 1 entrada para fonte 

carregadora de bateria. Carregador de bateria. 1 

porta no padrão combo para microfone / fone de 

ouvido. Wireless padrão 802.11. Bluetooth. 

Softwares Inclusos: 01 (uma) licença perpetua do 

Microsoft Windows 10 pro 64 bits, em português 

do Brasil, devidamente pré-instalado no 

equipamento. Garantia de 12 meses. 

UNID 15 4.461,60 66.924,00 
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NOTEBOOK CORE i7 - Descrição: de Cachê     4   

MB   ;   Memória   RAM   8GB   com expansão   

mínima   até   16   GB   -   Disco   Rígido   1   TB 

Sata;    Sistema    Operacional    Windows    10    -   

Webcam;        Microfone embutido   e    alto-

falantes estéreo    ; Monitor de no mínimo   15,6";   

Conectividade   Bluethoot   e   Wi-Fi;   Conexões   

1xUSB   2.0,   2xUSB   3.0,   HDMI, Cartão   SD,   

Entrada   para   fonte   carregadora,   entrada   

padrão   microfone   e   uma   porta   RJ-45; Bateria 

4 células - Voltagem 100V a 240 V A. 

UNID 5 4.783,55 23.917,75 
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NOTEBOOK CORE i7 - Descrição: de Cachê     4   

MB   ;   Memória   RAM   8GB   com expansão   

mínima   até   16   GB   -   Disco   Rígido   1   TB 

Sata;    Sistema    Operacional    Windows    10    -   

Webcam;        Microfone embutido   e    alto-

UNID 15 4.783,55 71.753,25 



 

 

falantes estéreo    ; Monitor de no mínimo   15,6";   

Conectividade   Bluethoot   e   Wi-Fi;   Conexões   

1xUSB   2.0,   2xUSB   3.0,   HDMI, Cartão   SD,   

Entrada   para   fonte   carregadora,   entrada   

padrão   microfone   e   uma   porta   RJ-45; Bateria 

4 células - Voltagem 100V a 240 V A. 

23 

TABLET 32GB WI-FI 4G TELA 8" ANDROID - 

Descrição: Processador Octa-Core com 

especificação/configuração mínima igual ou 

superior Sistema Operacional: Android 

Processador: Octa-Core (1.9GHz, 1.3GHz) 

Tamanho do Display: 8" Resolução: 2048 x 1536 

(QXGA) Conexão: Wi-Fi, 4G Memória Interna: 

32GB Expansivo até: MicroSD até 128GB 

Memória RAM: 3GB Câmera traseira: 8.1MP 

Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera: Foco 

Automático na câmera principal, sem flash GPS: 

Sim Bluetooth: Sim Entradas: USB versão 2.0 

Bateria: Bateria Ions de Lítio 4000 mAh Garantia 

do Fornecedor: 12 meses 

UNID 70 1.075,66 75.296,20 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a serem licitados, segue 

questionamento elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

01) Com relação aos valores de referência estipulados no edital de licitação: 

 

Os preços de referências dos itens inseridos nos lotes de 01 a 08, 10, 11, 13 a 17 e 19 a 23 da licitação foram 

analisados e aparentemente, possuem um possível sobrepreço que podem impactar consideravelmente no valor total de 

recursos que serão destinados à aquisição dos equipamentos. Diante da iminência da abertura do certame, foi elaborada 

pesquisa em sites de empresas que comercializam os produtos (amostragens anexas – Anexo 1), e solicitamos 

avaliação e manifestação do Poder Executivo Municipal acerca dos valores de referência. 

 

02) No que tange à descrição dos itens, esta fiscalização constatou o seguinte: 

 

 Nos lotes 09, 10, 11 e 16 existe a expressão “até”, que supostamente pode influenciar negativamente na qualidade do 

produto, a saber: 

 

Item 09: “Resolução de Impressão: Até 2400 x 600 dpi”. Se a resolução for de 1200 por exemplo, não deixa-

ria de atender o item, mas seria entregue um produto com qualidade inferior, prejudicando a própria disputa e 

igualdade entre os licitantes que participam do certame. 



 

 

Lote 10 e 11: “Velocidade de impressão Carta: Até 22 ppm Preto e Até 22 ppm Cor Resolução de impressão 

Preto: Preto (Melhor): Até 600 x 600 dpi Cor (Melhor): Até 600 x 600 dpi”. Se a resolução for de 200 ou a 

velocidade de impressão 14 por exemplo, não deixaria de atender o item, mas seria entregue um produto com 

qualidade inferior, prejudicando a própria disputa e igualdade entre os licitantes que participam do certame. 

 

Lote 16: “Resolução Até 5760 x 1440 dpi otimizada em vários tipos de papel. 4 Garrafas com tinta. 1 

Garrafa com tinta Preta: Rende até 4.500 páginas1 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) 

Rendem até 7.500 páginas. Velocidade de impressão Máxima Preto 33 ppm”. Se a resolução for de 5000 ou 

a velocidade de impressão 21 por exemplo, não deixaria de atender o item, mas seria entregue um produto 

com qualidade inferior, prejudicando a própria disputa e igualdade entre os licitantes que participam do 

certame. 

Se o rendimento do cartucho for de 2.000 páginas igualmente atende, mas traz prejuízos à Administração. 

 

03) Os lotes 01 e 02 são cota principal e reservada, todavia o valor de referência dos itens que deveria ser igual não 

é: Lote 01: R$ 4.198,93 e lote 02: 4.198,69. Verificar se a cota reservada não descumpriu a determinação legal 

ultrapassando o limite de 25% de exclusividade para ME/EPP/MEI. 

 

04) No lote 23 constam 70 unidades, que levanta a questão da necessidade de um número significativo de tablets, 

sendo necessário que o Poder Executivo informe onde serão utilizados para que os vereadores possam fiscalizar a 

destinação final. 

 

Este Poder Legislativo requisita a este licitante que verifique com muita seriedade os valores de referência do 

certame e os quantitativos a serem licitados, para que não possa existir nenhuma possibilidade de prejuízo ao erário 

em razão de valores superiores aos praticados em mercado, ainda mais em tempo de racionamento de recursos em 

razão dos esforços diários do combate ao Corona Vírus que exige a aquisição de tantos equipamentos e materiais por 

parte do Governo Municipal. Neste âmbito, solicita-se a pesquisa de preços completa dos lotes questionados e a 

relação de servidores responsáveis por sua elaboração. 

Ademais, será necessário à Secretaria solicitante retificar o descritivo dos itens dando uma descrição mais 

apropriada e livre de debilidades que podem efetivamente propiciar uma interpretação indevida dos licitantes e a 

aquisição de um produto com características inferiores às necessidades das Secretarias. 

 

Mandaguari, 15 de abril 2020. 

 

 

                                                            
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 1: 

 

 

 

Lotes 1 e 2 

 

 
 

http://www.amazon.com.br 

 

Acessado em 15.04.2020 às 11h10 

http://www.amazon.com.br/


 

 

Lotes 3 e 4 

 

 
 

https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-
core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-
view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQj
w4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-
kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&selleri
d=71052559000375&wt.srch=1 
 
Acessado em 15.04.2020, às 13h23 

 

Valor adicional de frete de R$ 89,99. 

https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1


 

 

Lotes 5 e 6 

 

 
 
https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-
intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-
plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw
4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-
0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOG
LEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1 
 
Acessado em 15.04.2020, às 13h36 
 
Valor adicional de frete de R$ 99,98 

https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1


 

 

Lotes 7 e 8 

 

 
 
https://www.shoptime.com.br/produto/213906965/computador-completo-intel-core-i7-16gb-ssd-480gb-monitor-full-hd-
21-5-hdmi-corpc-fast?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&dcsext.recom=RR_item_page.rr1-
ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickCP&nm_ranking_rec=1 
 
Acessado em 15.04.2020 às 13h42 
 
Valor adicional de frete de R$ 89,99 
 

https://www.shoptime.com.br/produto/213906965/computador-completo-intel-core-i7-16gb-ssd-480gb-monitor-full-hd-21-5-hdmi-corpc-fast?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&dcsext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickCP&nm_ranking_rec=1
https://www.shoptime.com.br/produto/213906965/computador-completo-intel-core-i7-16gb-ssd-480gb-monitor-full-hd-21-5-hdmi-corpc-fast?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&dcsext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickCP&nm_ranking_rec=1
https://www.shoptime.com.br/produto/213906965/computador-completo-intel-core-i7-16gb-ssd-480gb-monitor-full-hd-21-5-hdmi-corpc-fast?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&dcsext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickCP&nm_ranking_rec=1


 

 

Lotes 10 e 11 
 

 
 
https://www.impressorajato.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-
multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQs2bczCt3DpgJkuj2ApQa9ehuI7Akuy68bR-
HBJNo1K7NajYANpWcaAgyDEALw_wcB 
 
Acessado em 15.04.2020 às 13h52 
 
Valor adicional de frete de R$ 75,00 
 

https://www.impressorajato.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQs2bczCt3DpgJkuj2ApQa9ehuI7Akuy68bR-HBJNo1K7NajYANpWcaAgyDEALw_wcB
https://www.impressorajato.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQs2bczCt3DpgJkuj2ApQa9ehuI7Akuy68bR-HBJNo1K7NajYANpWcaAgyDEALw_wcB
https://www.impressorajato.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQs2bczCt3DpgJkuj2ApQa9ehuI7Akuy68bR-HBJNo1K7NajYANpWcaAgyDEALw_wcB


 

 

Lotes 13 e 14: 
 

 
 
https://www.submarino.com.br/produto/147987639/brother-multifuncional-laser-mono-dcp-l5652dn-preta-grafite-
44ppm-cm-50-000?WT.srch=1&epar=314766&opn=XMLGOOGLE&sellerid=5654516000173&wt.srch=1 
 
Acessado em 15.04.2020 às 14h07 
 
Valor adicional de frete de R$ 86,78 
 

https://www.submarino.com.br/produto/147987639/brother-multifuncional-laser-mono-dcp-l5652dn-preta-grafite-44ppm-cm-50-000?WT.srch=1&epar=314766&opn=XMLGOOGLE&sellerid=5654516000173&wt.srch=1
https://www.submarino.com.br/produto/147987639/brother-multifuncional-laser-mono-dcp-l5652dn-preta-grafite-44ppm-cm-50-000?WT.srch=1&epar=314766&opn=XMLGOOGLE&sellerid=5654516000173&wt.srch=1


 

 

Lote 15 
 

 
 
https://www.impressora.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-
multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSprW_InJr_vX5bLd6Kac-
MgUxAscL0bHxNR1ozc9TTlE_11U_JIDcaAg9vEALw_wcB 
 
Acessado em 15.04.2020, às 14h11 
 
Valor adicional de frete de R$ 74,00 
 

https://www.impressora.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSprW_InJr_vX5bLd6Kac-MgUxAscL0bHxNR1ozc9TTlE_11U_JIDcaAg9vEALw_wcB
https://www.impressora.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSprW_InJr_vX5bLd6Kac-MgUxAscL0bHxNR1ozc9TTlE_11U_JIDcaAg9vEALw_wcB
https://www.impressora.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSprW_InJr_vX5bLd6Kac-MgUxAscL0bHxNR1ozc9TTlE_11U_JIDcaAg9vEALw_wcB


 

 

Lote 16 
 

 
 
https://www.magazineluiza.com.br/impressora-multifuncional-epson-ecotank-l3110-tanque-de-tinta-colorida-
usb/p/221947000/in/matq/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&force=5&partner_id=4651&1=1
&seller_id=magazineluiza&product_group_id=623627601990&ad_group_id=52769553574&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRC
xARIsAKUNjWT80yQdvn3hWeg9ggWFkbKokCFfOpESLIxLOLFuUz0UCudnNzXrGPcaAhYmEALw_wcB 
 
Acessado em 15.04.2020 às 14h18 
 

https://www.magazineluiza.com.br/impressora-multifuncional-epson-ecotank-l3110-tanque-de-tinta-colorida-usb/p/221947000/in/matq/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&force=5&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&product_group_id=623627601990&ad_group_id=52769553574&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWT80yQdvn3hWeg9ggWFkbKokCFfOpESLIxLOLFuUz0UCudnNzXrGPcaAhYmEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/impressora-multifuncional-epson-ecotank-l3110-tanque-de-tinta-colorida-usb/p/221947000/in/matq/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&force=5&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&product_group_id=623627601990&ad_group_id=52769553574&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWT80yQdvn3hWeg9ggWFkbKokCFfOpESLIxLOLFuUz0UCudnNzXrGPcaAhYmEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/impressora-multifuncional-epson-ecotank-l3110-tanque-de-tinta-colorida-usb/p/221947000/in/matq/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&force=5&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&product_group_id=623627601990&ad_group_id=52769553574&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWT80yQdvn3hWeg9ggWFkbKokCFfOpESLIxLOLFuUz0UCudnNzXrGPcaAhYmEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/impressora-multifuncional-epson-ecotank-l3110-tanque-de-tinta-colorida-usb/p/221947000/in/matq/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&force=5&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&product_group_id=623627601990&ad_group_id=52769553574&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWT80yQdvn3hWeg9ggWFkbKokCFfOpESLIxLOLFuUz0UCudnNzXrGPcaAhYmEALw_wcB


 

 

Lote 17 
 

 
 
https://www.amazon.com.br/Kit-Teclado-Mouse-sem-KM636-BK-
BPOR/dp/B0776XT8X3/ref=asc_df_B0776XT8X3/?tag=googleshopp00-
20&linkCode=df0&hvadid=379725868941&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17840202051115250879&hvpone=&hvptwo=
&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074173&hvtargid=pla-811183191522&psc=1 
 
Acessado em 15.04.2020 às 14h20 
 

https://www.amazon.com.br/Kit-Teclado-Mouse-sem-KM636-BK-BPOR/dp/B0776XT8X3/ref=asc_df_B0776XT8X3/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725868941&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17840202051115250879&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074173&hvtargid=pla-811183191522&psc=1
https://www.amazon.com.br/Kit-Teclado-Mouse-sem-KM636-BK-BPOR/dp/B0776XT8X3/ref=asc_df_B0776XT8X3/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725868941&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17840202051115250879&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074173&hvtargid=pla-811183191522&psc=1
https://www.amazon.com.br/Kit-Teclado-Mouse-sem-KM636-BK-BPOR/dp/B0776XT8X3/ref=asc_df_B0776XT8X3/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725868941&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17840202051115250879&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074173&hvtargid=pla-811183191522&psc=1
https://www.amazon.com.br/Kit-Teclado-Mouse-sem-KM636-BK-BPOR/dp/B0776XT8X3/ref=asc_df_B0776XT8X3/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725868941&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17840202051115250879&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074173&hvtargid=pla-811183191522&psc=1


 

 

Lotes 19 e 20 
 

 
 
https://www.casasbahia.com.br/Informatica/Notebook/notebook-dell-core-i5-8265u-8gb-1tb-tela-hd-15-6-linux-inspiron-
i15-3583-d3xp-50001437.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=50001437&idLojista=10037 
 
Acessado em 15.04.2020 às 14h29 
 

https://www.casasbahia.com.br/Informatica/Notebook/notebook-dell-core-i5-8265u-8gb-1tb-tela-hd-15-6-linux-inspiron-i15-3583-d3xp-50001437.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=50001437&idLojista=10037
https://www.casasbahia.com.br/Informatica/Notebook/notebook-dell-core-i5-8265u-8gb-1tb-tela-hd-15-6-linux-inspiron-i15-3583-d3xp-50001437.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=50001437&idLojista=10037


 

 

Lotes 21 e 22 
 

 
 
https://www.casasbahia.com.br/Informatica/Notebook/notebook-dell-core-i7-8565u-8gb-2tb-tela-15-6-linux-inspiron-
i15-3583-d5xp-50005140.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=50005140&idLojista=10037 
 
Acessado em 15.04.2020 às 14h33 
 

https://www.casasbahia.com.br/Informatica/Notebook/notebook-dell-core-i7-8565u-8gb-2tb-tela-15-6-linux-inspiron-i15-3583-d5xp-50005140.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=50005140&idLojista=10037
https://www.casasbahia.com.br/Informatica/Notebook/notebook-dell-core-i7-8565u-8gb-2tb-tela-15-6-linux-inspiron-i15-3583-d5xp-50005140.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=50005140&idLojista=10037


 

 

Lote 23 
 

 
 
https://www.magazineluiza.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-a-t290-32gb-tela-8-android-quad-core-2ghz-wi-fi-
preto/p/ad32f710cb/tb/taba/?&utm_source%20=google%20&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_ma
rketplace&partner_id=20621&1=1&seller_id=techshop&product_group_id=854497559683&ad_group_id=6831462022
7&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSUpxEoonZpLKRdLTOVneC5kirfwVS08w663V0CZfr6WlAd1F3AJ7gaAj_l
EALw_wcB 
 
Acessado em 15.04.2020 às 14h36 
 
Valor adicional de frete de R$ 31,90 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.magazineluiza.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-a-t290-32gb-tela-8-android-quad-core-2ghz-wi-fi-preto/p/ad32f710cb/tb/taba/?&utm_source%20=google%20&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_marketplace&partner_id=20621&1=1&seller_id=techshop&product_group_id=854497559683&ad_group_id=68314620227&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSUpxEoonZpLKRdLTOVneC5kirfwVS08w663V0CZfr6WlAd1F3AJ7gaAj_lEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-a-t290-32gb-tela-8-android-quad-core-2ghz-wi-fi-preto/p/ad32f710cb/tb/taba/?&utm_source%20=google%20&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_marketplace&partner_id=20621&1=1&seller_id=techshop&product_group_id=854497559683&ad_group_id=68314620227&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSUpxEoonZpLKRdLTOVneC5kirfwVS08w663V0CZfr6WlAd1F3AJ7gaAj_lEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-a-t290-32gb-tela-8-android-quad-core-2ghz-wi-fi-preto/p/ad32f710cb/tb/taba/?&utm_source%20=google%20&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_marketplace&partner_id=20621&1=1&seller_id=techshop&product_group_id=854497559683&ad_group_id=68314620227&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSUpxEoonZpLKRdLTOVneC5kirfwVS08w663V0CZfr6WlAd1F3AJ7gaAj_lEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-a-t290-32gb-tela-8-android-quad-core-2ghz-wi-fi-preto/p/ad32f710cb/tb/taba/?&utm_source%20=google%20&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_marketplace&partner_id=20621&1=1&seller_id=techshop&product_group_id=854497559683&ad_group_id=68314620227&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSUpxEoonZpLKRdLTOVneC5kirfwVS08w663V0CZfr6WlAd1F3AJ7gaAj_lEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-a-t290-32gb-tela-8-android-quad-core-2ghz-wi-fi-preto/p/ad32f710cb/tb/taba/?&utm_source%20=google%20&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_marketplace&partner_id=20621&1=1&seller_id=techshop&product_group_id=854497559683&ad_group_id=68314620227&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSUpxEoonZpLKRdLTOVneC5kirfwVS08w663V0CZfr6WlAd1F3AJ7gaAj_lEALw_wcB


 

 

 

 

Ofício nº 001/2020 Lupa Legislativa                                             Mandaguari, 15 de abril de 2020 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no 

exercício de sua função fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por 

intermédio do Prefeito Municipal, acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de 

análise nº 01/2020 que realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de 

contratação: 

 

Pregão Eletrônico 42/2020 

Objeto: Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para aquisição de 
computadores completos, computador desktop (com teclado e mouse inclusos) notebook, 
tablets, impressoras; com as características descritas no Termo de Referência. 
Data de abertura: 17 de abril de 2020 às 08h 01 

 

Nesta conjuntura o presente ofício tem a 

pretensão de ofertar os seguintes questionamentos: 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 
Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a serem 

licitados, segue questionamento elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo 

Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

01) Com relação aos valores de referência estipulados no edital de licitação: 

 

Os preços de referências dos itens inseridos nos lotes de 01 a 08, 10, 11, 13 a 17 e 19 a 23 da 

licitação foram analisados e aparentemente, possuem um possível sobrepreço que podem impactar 

consideravelmente no valor total de recursos que serão destinados à aquisição dos equipamentos. 

Diante da iminência da abertura do certame, foi elaborada pesquisa em sites de empresas que 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

comercializam os produtos (amostragens anexas – Anexo 1), e solicitamos avaliação e manifestação 

do Poder Executivo Municipal acerca dos valores de referência. 

 

02) No que tange à descrição dos itens, esta fiscalização constatou o seguinte: 

 

 Nos lotes 09, 10, 11 e 16 existe a expressão “até”, que supostamente pode influenciar negativamente 

na qualidade do produto, a saber: 

 

Item 09: “Resolução de Impressão: Até 2400 x 600 dpi”. Se a resolução for de 1200 por exem-

plo, não deixaria de atender o item, mas seria entregue um produto com qualidade inferior, 

prejudicando a própria disputa e igualdade entre os licitantes que participam do certame. 

Lote 10 e 11: “Velocidade de impressão Carta: Até 22 ppm Preto e Até 22 ppm Cor Resolução 

de impressão Preto: Preto (Melhor): Até 600 x 600 dpi Cor (Melhor): Até 600 x 600 dpi”. Se 

a resolução for de 200 ou a velocidade de impressão 14 por exemplo, não deixaria de atender 

o item, mas seria entregue um produto com qualidade inferior, prejudicando a própria disputa 

e igualdade entre os licitantes que participam do certame. 

 

Lote 16: “Resolução Até 5760 x 1440 dpi otimizada em vários tipos de papel. 4 Garrafas com 

tinta. 1 Garrafa com tinta Preta: Rende até 4.500 páginas1 3 Garrafas de tinta colorida 

(Ciano, Magenta, Amarelo) Rendem até 7.500 páginas. Velocidade de impressão Máxima 

Preto 33 ppm”. Se a resolução for de 5000 ou a velocidade de impressão 21 por exemplo, não 

deixaria de atender o item, mas seria entregue um produto com qualidade inferior, 

prejudicando a própria disputa e igualdade entre os licitantes que participam do certame. 

Se o rendimento do cartucho for de 2.000 páginas igualmente atende, mas traz prejuízos à 

Administração. 

 

03) Os lotes 01 e 02 são cota principal e reservada, todavia o valor de referência dos itens que 

deveria ser igual não é: Lote 01: R$ 4.198,93 e lote 02: 4.198,69. Verificar se a cota reservada não 

descumpriu a determinação legal ultrapassando o limite de 25% de exclusividade para 

ME/EPP/MEI. 

 

04) No lote 23 constam 70 unidades, que levanta a questão da necessidade de um número 

significativo de tablets, sendo necessário que o Poder Executivo informe onde serão utilizados 

para que os vereadores possam fiscalizar a destinação final. 

 

Este Poder Legislativo requisita a este licitante que verifique com muita seriedade os valores de 

referência do certame e os quantitativos a serem licitados, para que não possa existir nenhuma 

possibilidade de prejuízo ao erário em razão de valores superiores aos praticados em mercado, ainda 

mais em tempo de racionamento de recursos em razão dos esforços diários do combate ao Corona Vírus 

que exige a aquisição de tantos equipamentos e materiais por parte do Governo Municipal. Neste 

âmbito, solicita-se a pesquisa de preços completa dos lotes questionados e a relação de servidores 

responsáveis por sua elaboração. 

Ademais, será necessário à Secretaria solicitante retificar o descritivo dos itens dando uma 

descrição mais apropriada e livre de debilidades que podem efetivamente propiciar uma interpretação 



 

 

indevida dos licitantes e a aquisição de um produto com características inferiores às necessidades das 

Secretarias. 

 

 

 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre 

pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública e buscando resguardar 

esta entidade de possíveis prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação 

e solicita manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 10 (dez) dias 

impreterivelmente. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o 

momento, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. 

 

 

                                                                                              Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 

                                                                                                  Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 

ROMUALDO BATISTA 

Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 

  



 

 

 

 
 

ANEXO 1: 

 

 

 

Lotes 1 e 2 

 

 
 

http://www.amazon.com.br 

 

Acessado em 15.04.2020 às 11h10 

http://www.amazon.com.br/


 

 

Lotes 3 e 4 

 

 
 

https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-
core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-
view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQj
w4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-
kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&selleri
d=71052559000375&wt.srch=1 
 
Acessado em 15.04.2020, às 13h23 

 

Valor adicional de frete de R$ 89,99. 

https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/1526042441/computador-desktop-completo-com-monitor-25-lg-ultrawide-intel-core-i7-ram-8gb-hd-2tb-wifi-corpc-view?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQTuhDGVr9F4_6hWK5Njy9Nle8Omoi4VDTcWbHEI4HpqXEC-kY3VjEaAiYPEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5e5e6649f8e95eac3d4d7c5a&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1


 

 

Lotes 5 e 6 

 

 
 
https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-
intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-
plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw
4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-
0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOG
LEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1 
 
Acessado em 15.04.2020, às 13h36 
 
Valor adicional de frete de R$ 99,98 

https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/454577701/computador-desktop-completo-com-monitor-24-full-hd-led-hdmi-intel-core-i5-8gb-hd-2tb-com-caixas-de-som-mouse-e-teclado-easypc-standard-plus?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_inf_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWShfBGIYklt1YZMinq6gnqHvw-r5kOJYDSW-0Ivx_owxwd1iiP80dYaAtCwEALw_wcB&i=58d36fcceec3dfb1f8131370&o=5d894b0e6c28a3cb50b3d8a0&opn=GOOGLEXML&sellerid=71052559000375&wt.srch=1


 

 

Lotes 7 e 8 

 

 
 
https://www.shoptime.com.br/produto/213906965/computador-completo-intel-core-i7-16gb-ssd-480gb-monitor-full-hd-
21-5-hdmi-corpc-fast?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&dcsext.recom=RR_item_page.rr1-
ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickCP&nm_ranking_rec=1 
 
Acessado em 15.04.2020 às 13h42 
 
Valor adicional de frete de R$ 89,99 
 

https://www.shoptime.com.br/produto/213906965/computador-completo-intel-core-i7-16gb-ssd-480gb-monitor-full-hd-21-5-hdmi-corpc-fast?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&dcsext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickCP&nm_ranking_rec=1
https://www.shoptime.com.br/produto/213906965/computador-completo-intel-core-i7-16gb-ssd-480gb-monitor-full-hd-21-5-hdmi-corpc-fast?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&dcsext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickCP&nm_ranking_rec=1
https://www.shoptime.com.br/produto/213906965/computador-completo-intel-core-i7-16gb-ssd-480gb-monitor-full-hd-21-5-hdmi-corpc-fast?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&dcsext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickCP&nm_ranking_rec=1


 

 

Lotes 10 e 11 
 

 
 
https://www.impressorajato.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-
multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQs2bczCt3DpgJkuj2ApQa9ehuI7Akuy68bR-
HBJNo1K7NajYANpWcaAgyDEALw_wcB 
 
Acessado em 15.04.2020 às 13h52 
 
Valor adicional de frete de R$ 75,00 
 

https://www.impressorajato.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQs2bczCt3DpgJkuj2ApQa9ehuI7Akuy68bR-HBJNo1K7NajYANpWcaAgyDEALw_wcB
https://www.impressorajato.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQs2bczCt3DpgJkuj2ApQa9ehuI7Akuy68bR-HBJNo1K7NajYANpWcaAgyDEALw_wcB
https://www.impressorajato.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQs2bczCt3DpgJkuj2ApQa9ehuI7Akuy68bR-HBJNo1K7NajYANpWcaAgyDEALw_wcB


 

 

Lotes 13 e 14: 
 

 
 
https://www.submarino.com.br/produto/147987639/brother-multifuncional-laser-mono-dcp-l5652dn-preta-grafite-
44ppm-cm-50-000?WT.srch=1&epar=314766&opn=XMLGOOGLE&sellerid=5654516000173&wt.srch=1 
 
Acessado em 15.04.2020 às 14h07 
 
Valor adicional de frete de R$ 86,78 
 

https://www.submarino.com.br/produto/147987639/brother-multifuncional-laser-mono-dcp-l5652dn-preta-grafite-44ppm-cm-50-000?WT.srch=1&epar=314766&opn=XMLGOOGLE&sellerid=5654516000173&wt.srch=1
https://www.submarino.com.br/produto/147987639/brother-multifuncional-laser-mono-dcp-l5652dn-preta-grafite-44ppm-cm-50-000?WT.srch=1&epar=314766&opn=XMLGOOGLE&sellerid=5654516000173&wt.srch=1


 

 

Lote 15 
 

 
 
https://www.impressora.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-
multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSprW_InJr_vX5bLd6Kac-
MgUxAscL0bHxNR1ozc9TTlE_11U_JIDcaAg9vEALw_wcB 
 
Acessado em 15.04.2020, às 14h11 
 
Valor adicional de frete de R$ 74,00 
 

https://www.impressora.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSprW_InJr_vX5bLd6Kac-MgUxAscL0bHxNR1ozc9TTlE_11U_JIDcaAg9vEALw_wcB
https://www.impressora.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSprW_InJr_vX5bLd6Kac-MgUxAscL0bHxNR1ozc9TTlE_11U_JIDcaAg9vEALw_wcB
https://www.impressora.com.br/impressora-brother-dcp-l-2540-dw-multifuncional?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSprW_InJr_vX5bLd6Kac-MgUxAscL0bHxNR1ozc9TTlE_11U_JIDcaAg9vEALw_wcB


 

 

Lote 16 
 

 
 
https://www.magazineluiza.com.br/impressora-multifuncional-epson-ecotank-l3110-tanque-de-tinta-colorida-
usb/p/221947000/in/matq/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&force=5&partner_id=4651&1=1
&seller_id=magazineluiza&product_group_id=623627601990&ad_group_id=52769553574&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRC
xARIsAKUNjWT80yQdvn3hWeg9ggWFkbKokCFfOpESLIxLOLFuUz0UCudnNzXrGPcaAhYmEALw_wcB 
 
Acessado em 15.04.2020 às 14h18 
 

https://www.magazineluiza.com.br/impressora-multifuncional-epson-ecotank-l3110-tanque-de-tinta-colorida-usb/p/221947000/in/matq/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&force=5&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&product_group_id=623627601990&ad_group_id=52769553574&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWT80yQdvn3hWeg9ggWFkbKokCFfOpESLIxLOLFuUz0UCudnNzXrGPcaAhYmEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/impressora-multifuncional-epson-ecotank-l3110-tanque-de-tinta-colorida-usb/p/221947000/in/matq/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&force=5&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&product_group_id=623627601990&ad_group_id=52769553574&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWT80yQdvn3hWeg9ggWFkbKokCFfOpESLIxLOLFuUz0UCudnNzXrGPcaAhYmEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/impressora-multifuncional-epson-ecotank-l3110-tanque-de-tinta-colorida-usb/p/221947000/in/matq/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&force=5&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&product_group_id=623627601990&ad_group_id=52769553574&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWT80yQdvn3hWeg9ggWFkbKokCFfOpESLIxLOLFuUz0UCudnNzXrGPcaAhYmEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/impressora-multifuncional-epson-ecotank-l3110-tanque-de-tinta-colorida-usb/p/221947000/in/matq/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&force=5&partner_id=4651&1=1&seller_id=magazineluiza&product_group_id=623627601990&ad_group_id=52769553574&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWT80yQdvn3hWeg9ggWFkbKokCFfOpESLIxLOLFuUz0UCudnNzXrGPcaAhYmEALw_wcB


 

 

Lote 17 
 

 
 
https://www.amazon.com.br/Kit-Teclado-Mouse-sem-KM636-BK-
BPOR/dp/B0776XT8X3/ref=asc_df_B0776XT8X3/?tag=googleshopp00-
20&linkCode=df0&hvadid=379725868941&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17840202051115250879&hvpone=&hvptwo=
&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074173&hvtargid=pla-811183191522&psc=1 
 
Acessado em 15.04.2020 às 14h20 
 

https://www.amazon.com.br/Kit-Teclado-Mouse-sem-KM636-BK-BPOR/dp/B0776XT8X3/ref=asc_df_B0776XT8X3/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725868941&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17840202051115250879&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074173&hvtargid=pla-811183191522&psc=1
https://www.amazon.com.br/Kit-Teclado-Mouse-sem-KM636-BK-BPOR/dp/B0776XT8X3/ref=asc_df_B0776XT8X3/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725868941&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17840202051115250879&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074173&hvtargid=pla-811183191522&psc=1
https://www.amazon.com.br/Kit-Teclado-Mouse-sem-KM636-BK-BPOR/dp/B0776XT8X3/ref=asc_df_B0776XT8X3/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725868941&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17840202051115250879&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074173&hvtargid=pla-811183191522&psc=1
https://www.amazon.com.br/Kit-Teclado-Mouse-sem-KM636-BK-BPOR/dp/B0776XT8X3/ref=asc_df_B0776XT8X3/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379725868941&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17840202051115250879&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074173&hvtargid=pla-811183191522&psc=1


 

 

Lotes 19 e 20 
 

 
 
https://www.casasbahia.com.br/Informatica/Notebook/notebook-dell-core-i5-8265u-8gb-1tb-tela-hd-15-6-linux-inspiron-
i15-3583-d3xp-50001437.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=50001437&idLojista=10037 
 
Acessado em 15.04.2020 às 14h29 
 

https://www.casasbahia.com.br/Informatica/Notebook/notebook-dell-core-i5-8265u-8gb-1tb-tela-hd-15-6-linux-inspiron-i15-3583-d3xp-50001437.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=50001437&idLojista=10037
https://www.casasbahia.com.br/Informatica/Notebook/notebook-dell-core-i5-8265u-8gb-1tb-tela-hd-15-6-linux-inspiron-i15-3583-d3xp-50001437.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=50001437&idLojista=10037


 

 

Lotes 21 e 22 
 

 
 
https://www.casasbahia.com.br/Informatica/Notebook/notebook-dell-core-i7-8565u-8gb-2tb-tela-15-6-linux-inspiron-
i15-3583-d5xp-50005140.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=50005140&idLojista=10037 
 
Acessado em 15.04.2020 às 14h33 
 

https://www.casasbahia.com.br/Informatica/Notebook/notebook-dell-core-i7-8565u-8gb-2tb-tela-15-6-linux-inspiron-i15-3583-d5xp-50005140.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=50005140&idLojista=10037
https://www.casasbahia.com.br/Informatica/Notebook/notebook-dell-core-i7-8565u-8gb-2tb-tela-15-6-linux-inspiron-i15-3583-d5xp-50005140.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=50005140&idLojista=10037


 

 

Lote 23 
 

 
 
https://www.magazineluiza.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-a-t290-32gb-tela-8-android-quad-core-2ghz-wi-fi-
preto/p/ad32f710cb/tb/taba/?&utm_source%20=google%20&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_ma
rketplace&partner_id=20621&1=1&seller_id=techshop&product_group_id=854497559683&ad_group_id=6831462022
7&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSUpxEoonZpLKRdLTOVneC5kirfwVS08w663V0CZfr6WlAd1F3AJ7gaAj_l
EALw_wcB 
 
Acessado em 15.04.2020 às 14h36 
 
Valor adicional de frete de R$ 31,90 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.magazineluiza.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-a-t290-32gb-tela-8-android-quad-core-2ghz-wi-fi-preto/p/ad32f710cb/tb/taba/?&utm_source%20=google%20&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_marketplace&partner_id=20621&1=1&seller_id=techshop&product_group_id=854497559683&ad_group_id=68314620227&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSUpxEoonZpLKRdLTOVneC5kirfwVS08w663V0CZfr6WlAd1F3AJ7gaAj_lEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-a-t290-32gb-tela-8-android-quad-core-2ghz-wi-fi-preto/p/ad32f710cb/tb/taba/?&utm_source%20=google%20&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_marketplace&partner_id=20621&1=1&seller_id=techshop&product_group_id=854497559683&ad_group_id=68314620227&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSUpxEoonZpLKRdLTOVneC5kirfwVS08w663V0CZfr6WlAd1F3AJ7gaAj_lEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-a-t290-32gb-tela-8-android-quad-core-2ghz-wi-fi-preto/p/ad32f710cb/tb/taba/?&utm_source%20=google%20&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_marketplace&partner_id=20621&1=1&seller_id=techshop&product_group_id=854497559683&ad_group_id=68314620227&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSUpxEoonZpLKRdLTOVneC5kirfwVS08w663V0CZfr6WlAd1F3AJ7gaAj_lEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-a-t290-32gb-tela-8-android-quad-core-2ghz-wi-fi-preto/p/ad32f710cb/tb/taba/?&utm_source%20=google%20&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_marketplace&partner_id=20621&1=1&seller_id=techshop&product_group_id=854497559683&ad_group_id=68314620227&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSUpxEoonZpLKRdLTOVneC5kirfwVS08w663V0CZfr6WlAd1F3AJ7gaAj_lEALw_wcB
https://www.magazineluiza.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-a-t290-32gb-tela-8-android-quad-core-2ghz-wi-fi-preto/p/ad32f710cb/tb/taba/?&utm_source%20=google%20&utm_medium%20=pla%20&utm_campaign%20=PLA_marketplace&partner_id=20621&1=1&seller_id=techshop&product_group_id=854497559683&ad_group_id=68314620227&gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSUpxEoonZpLKRdLTOVneC5kirfwVS08w663V0CZfr6WlAd1F3AJ7gaAj_lEALw_wcB






 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
02/2020 Data da Licitação 

*12 de maio às 

09h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

Eletrônico 

45/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Não 

Objeto da Licitação Contratação de empresa especializada no fornecimento de 

marmitex. 

Valor Máximo do edital R$ 101.160,00 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

Devido à necessidade das secretarias solicitantes 

proporcionarem aos servidores municipais que 

prestam serviços em escala de 12/36 horas ou que 

se deslocam para a zona rural ou ainda aqueles que 

necessitam se comprometer às atividades da 

Administração durante o período de almoço uma 

alimentação adequada, visando o bom 

desempenho das atividades realizadas. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta 

corrente, no prazo de em até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento dos produtos constantes em cada ordem de 

entrega/fornecimento, após a apresentação da respectiva 

documentação fiscal. 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

As entregas das marmitex no Pronto Atendimento Municipal 

ocorrerão todos os dias da semana, incluindo sábados, 

domingos e feriados, tanto no almoço quanto no jantar, no 

local, horário e quantidades indicados pela Secretaria 

solicitante. 

Quanto às demais secretarias, a entrega igualmente poderá 

ocorrer todos os dias da semana, incluindo sábados, 

domingos e feriados, tanto no almoço quanto no jantar, 

dependendo exclusivamente da agenda de serviços destas 

bem como de casos de vulnerabilidade social identificados 

pela Secretaria de Assistência Social. 

Na hipótese de situações esporádicas, tais como eventos, 

obras específicas ou situações de vulnerabilidade social, 

dentre outras, o fornecedor deverá efetuar a entrega 

mediante a solicitação de entrega/autorização de 



 

 

fornecimento em até 03 (três) horas quando solicitado pela 

Secretaria, sem qualquer despesa para o município, tais 

como: frete, seguro, descarga e quaisquer outras despesas 

inerentes à entrega do objeto. 

Quando da inclusão de mais produtos na autorização de 

fornecimento, a Secretaria solicitante deverá realizar o 

pedido com antecedência mínima de 03 (três) horas do 

horário de entrega almejado. 

Não serão admitidos em hipótese alguma quaisquer atrasos 

na entrega dos produtos solicitados, exceto na hipótese de 

caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado. 

Fiscal do contrato 

Hugo Leonardo Magalhães Cavalcante; Lidiomar Amaral de 

Souza; Luiz Rodrigues Junior; Wanderleia Alves Martins 

Medeiros; Jessica Geovana de Castro Simões; Giovanna 

Laraniaga Martins; Ester Belo da Silva Escudeiro 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

Lote 

01 

Marmitex tamanho médio, pesando 

aproximadamente 700 gramas, contendo arroz, 

feijão, massa, 2 tipos de carne, verduras e 

legumes. 

UND 3.000 8,43 25.290,00 

Lote 

02 

Marmitex tamanho médio, pesando 

aproximadamente 700 gramas, contendo arroz, 

feijão, massa, 2 tipos de carne, verduras e 

legumes. 

UND 9.000 8,43 75.870,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a 

serem licitados, seguem as observações elaboradas por esta assessoria que podem ser 

encaminhadas ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

Como se vê, os descritivos dos itens à serem licitados não apresentam o detalhamento 

adequado, faltando dados como a quantidade de cada componente da marmita e a qualidade 

dos ingredientes utilizados. 

 

Seria importante estipular uma qualidade mínima a ser seguida, citando exemplos de cortes 



 

 

de carnes (patinho de boi moído, bisteca de boi, músculo de boi, coxa e sobrecoxa de frango, 

peito de frango, costela de porco, bisteca de porco, linguiça pura de porco, peixe cozido, peixe 

empanado), exemplos de massas (macarrão à bolonhesa, lasanha de presunto e queijo, rondelli 

de queijo, nhoque ao sugo), exemplo de verduras (alface, tomate, acelga, rúcula, agrião, 

pepino, almeirão, repolho, couve), exemplo de legumes (chuchu, cenoura, abóbora, batata, 

vagem, beterraba, couve flor, brócolis); bem como estabelecer critérios de qualidade do arroz 

(tipo 1, agulhinha, parboilizado, integral) e do feijão (preto, carioquinha, branco). 

 

Ainda, é fundamental que seja estipulada a porcentagem de cada componente da marmita, 

estabelecendo-se quantos gramas de cada item devem compor a porção. 

 

Outro ponto fundamental é que haja a discrição do material em que vai ser acomodada a 

refeição, como por exemplo em recipiente descartável de alumínio ou isopor, capazes de 

conservar a temperatura e a qualidade do alimento. 

 

Ainda, é necessário que haja a descrição da compartimentalização dos alimentos servidos 

em diferentes temperaturas, ou seja, deve-se exigir que a salada – servida fria – seja entregue 

em recipiente diverso dos demais e que seja fornecido os ingredientes necessários para o 

tempero. 

 

Temos também o ponto referente à qualidade do serviço, sendo o caso de se estipular que, 

quando o alimento for fornecido frito não pode estar encharcado de gordura; àqueles que 

necessitam de cocção devem estar no ponto correto (nem cru/mal passado demais e nem 

queimado); que estejam devidamente temperados e que atendam aos padrões médios da boa 

culinária. 

 

Conforme se verifica, falta aos item acima à serem licitados o devido critério de qualidade e 

quantidade, uma vez que suas especificações não estão completas. 

 

Do mais, o Termo de Referência ao determinar a entrega dos materiais o faz de maneira 

confusa, sem deixar claro em quais locais do município a entrega seria feita (centro, bairros ou 

zona rural) e em quais dias e horários seriam feitas; assim, é necessário que se determine 

quais as secretarias e, dentro de cada uma delas, quais os servidores que serão atendidos com 

a marmita e a justificativa para que cada um a receba; listando, preferencialmente, àqueles que 

foram atendidos com a entrega de refeições no último ano. 

 

Como exemplos de termo de referência, junta-se à este editais de licitação de marmita 

realizados por outras prefeituras do Estado do Paraná. 

Mandaguari, 29 de abril de 2020. 

                                                  
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
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EDITAL DA LICITAÇÃO N.º 075/2020 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2020 

 
1 – PREÂMBULO 

 
1.1 - O MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND, Estado do Paraná, Secretaria Municipal de 
Administração, através da Comissão designada pela Portaria n.º 040/2019 de 23 de janeiro de 2019 
e de conformidade com os termos da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014, Decreto Municipal nº 007 de 21 
de janeiro de 2014, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, e subsidiariamente à Lei n.º 
8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público aos 
interessados que realizará no dia 12 de maio de 2020, às 14:30 (catorze horas e trinta minutos), 
na Prefeitura Municipal, Licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, tipo 
MENOR PREÇO, a preços fixos, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, visando o 
registro de preços para futura e eventual FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADAS 
AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS 
CHATEAUBRIAND, nas condições fixadas neste instrumento convocatório e seus anexos.  

 
1.2 – Os envelopes contendo: o credenciamento (Env.01),  a proposta(Env.02) e a 
documentação(Env.03) deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal, até ás 14:00 (catorze) 
horas, do dia 12 (doze) de maio de 2020, havendo uma tolerância máxima de 5 (cinco) minutos em 
relação ao horário estabelecido, o que deve ser comprovado pelo horário constante na etiqueta do 
protocolo. 
 
1.2.1 - A abertura dos envelopes contendo: o credenciamento (Env.01), a proposta(Env.02) e a 
documentação(Env.03),  ocorrerá às 14:30 (catorze horas e trinta minutos) do mesmo dia, na sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio instituída pelo Prefeito 
Municipal, prevalecendo para classificação do vencedor do presente Pregão,  o critério: menor 
preço. 
 
1.2.2 – As licitantes que não apresentarem o envelope 01 (credenciamento), poderão participar 
somente com a proposta escrita. 

 
1.3 – Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, fica a 
mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido. 

 
1.4 – No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para: 
 
1.4.1 – credenciamento dos interessados; 
 
1.4.2 – recebimento da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
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1.4.3 – recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de 
habilitação dos licitantes; 
 
1.4.4 – análise das propostas de preços para fins de classificação dos licitantes para a etapa de 
apresentação de lances verbais; 
 
1.4.5 – realização da etapa de apresentação de lances verbais; 
 
1.4.6 – classificação das propostas de preços; 
 
1.4.7 – avaliação dos documentos habilitatórios do(s) licitante(s) que tiver em) apresentado a(s) 
melhor (es) proposta(s); 
 
1.4.8 – recebimento de eventual(is) recurso(s); e 
 
1.4.9 – adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no caso de inexistir recurso. 
 
1.5 - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do município de Assis Chateaubriand - PR, 
credenciado na função do Pregoeiro; 

 
2 – DO OBJETO 

 
2.1 – A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando o registro de preços para 
futura e eventual FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADAS AS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND, observado as 
características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. 

 
2.2 – A presente Licitação reger-se-á pelo tipo: Menor Preço. 
 
2.3 – As marmitex deverão ter peso mínimo de 800 (oitocentas) gramas. 
 
2.4 - O cardápio sugerido deverá ser variado para os dias da semana, sendo composta por: arroz, 
feijão, farofa, carne branca ou carne vermelha, de primeira linha, massas, saladas diversificadas e 
legumes. A refeição  deverá ser fornecida  em embalagem própria de isopor, formato redondo, sem 
repartições, devendo acompanhar garfo de plástico (descartável).  
  
2.5. - Horário de Atendimento para fornecimento das Marmitas será das 10:00 Hs às  13:00 Hs. 
 
2.6 - A fornecedora deverá atender o Município de segunda feira a Sábado e os  Domingos com 
agendamentos Prévio. 
 
2.7 – O fornecimento será no almoço diariamente e no jantar será com Agendamento Prévio. 
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2.8 - A refeição deverá ser fornecida em embalagem própria de isopor, formato redondo, sem 
repartições. 
 
2.9 – Na cotação de preço, o valor poderá ser grafado até o 2º (segundo) dígito de real. 
 
2.10 – A fornecedora se responsabilizará pela entrega das marmitas, em locais determinados pela 
secretaria/Departamento solicitante, no prazo de máximo de 02 (duas) horas, contadas da 
solicitação, que poderá ser feita por telefone, e-mail ou documento físico. 
 
3 – ELEMENTOS INSTRUTORES 

 
3.1 – Integram o presente Edital como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

 
3.1.1 – Anexo I – Termo de Referência - Descrição do objeto e demais informações 
 
3.1.2 – Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento; 
 
3.1.3 – Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
 
3.1.4 – Anexo IV- Modelo de Declaração de Idoneidade; 
 
3.1.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Observância ao disposto no Inciso XXXIII do Artigo 
7º da Constituição Federal; 
 
3.1.6 – Anexo VI – Declaração de Vedação ao Nepotismo; 
 
3.1.7 – Anexo VII - Modelo de Proposta de Preços (Livre Concorrência); 
 
3.1.8 – Anexo VIII- Modelo de Proposta de Preços (Cota Reservada); 
 
3.1.9 – Anexo IX – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
 
3.1.10 – Anexo X – Modelo de Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte (lei complementar 123/2006); 
 
3.1.11 – Anexo XI –  Declaração contendo informações da licitante.  
 
3.1.12 – Anexo XII - Declaração de que fará a entrega do objeto conforme solicitação da Prefeitura 
Municipal de Assis Chateaubriand.  
 
4 – DO EDITAL 
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4.1 – O presente edital poderá ser obtido através do site: www.assischateaubriand.pr.gov.br no link 
LICITAÇÕES. Bem como, os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita 
dos recursos, deverão ser protocolizados no Protocolo da Prefeitura do Município de Assis 
Chateaubriand, estabelecida à Avenida Cívica, s/n – Centro Cívico, CEP 85935-000 – Assis 
Chateaubriand, Estado do Paraná, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas ou 
ainda por outros meios, conforme mencionado no item 20.10. 

 
5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 
5.1 - Poderão participar desta licitação, empresas que estejam regularmente estabelecidas no País, 
cujo ramo e finalidade de atuação sejam pertinentes ao objeto licitado e que satisfaçam 
integralmente as condições exigidas neste edital. 
 
5.2 – É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de: 
 
a) pessoa física; 
 
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
 
c) empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e 

capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 
 
d) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
 
e) empresa que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública (direta ou 
indireta, Federal, Estadual ou Municipal) suspensa ou que por esta tenha sido declarada inidônea. 
 
5.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar 123/2006. 
 
5.4 - Para a cota reservada, poderão participar apenas microempresas e empresas de pequeno porte, 
respeitada a compatibilidade de objeto social e o credenciamento. 
 
6 – CREDENCIAMENTO  ENVELOPE Nº 01 
 
6.1 – Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em envelope único, 
devidamente lacrado, contendo preferencialmente as seguintes identificações na parte externa: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020 
ABERTURA: 12/05/2020 
ENVELOPE 01 – CREDENCIAMENTO 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ: ............................................................ 
ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL:......................................................... 

 
6.1.1 – O credenciamento é condição obrigatória para a formulação de lances e demais atos 
pertinentes ao certame, inclusive recurso. 

 
6.1.2 – A ausência de Representante na sessão pública do Pregão, o não credenciamento ou sua não 
aceitação pela Pregoeiro, implica em desistência da formulação de lances e de recurso, não 
impedindo, todavia, a participação do licitante no certame. 
 
6.1.3 – Os  licitantes deverão estar representados por agentes credenciados, que se apresentarão à 
Pregoeiro e à Equipe de Apoio, devidamente identificados com cédula de identidade ou documento 
com foto. 
 
6.1.4 – Cada licitante somente poderá ter um único representante nesta licitação que, por sua vez, 
somente poderá representar uma única empresa licitante. 
 
6.2 - Para o credenciamento o proponente licitante deverá apresentar inseridos no envelope nº 01, os 
seguintes documentos relacionados: 
 
6.2.1 - Carta de Credenciamento (conforme o Modelo constante no Anexo II); 
 
6.2.2 – Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de preços e 
praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus dirigentes contratuais ou 
estatutários, legalmente identificado por pessoa física por meio de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida (conforme o Modelo da Carta de Credenciamento constante no 
Anexo II). 

 
6.2.2.1 – A falta de entrega da procuração ou dos poderes inerentes ao processo licitatório, bem 
como da ausência do contrato social e/ou estatuto, conforme a constituição da empresa concorrente 
impedirá o representante de intervir no processo, dar lance, recursos e demais atos, podendo 
acompanhar o processo como mero expectador. 

 
6.3- Para o credenciamento deverá ser apresentado juntamente com a Carta de 
Credenciamento ou procuração, cópia autenticada do Estatuto Social, juntamente com a última 
ata de eleição, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado 
na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
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6.3.1 - Na hipótese de apresentação de instrumento particular de procuração, deve ser comprovada a 
capacidade e competência do outorgante para constituir mandatário, o que deve ser feito por meio 
de apresentação de cópia autenticada do Contrato Social ou de outro instrumento constitutivo do 
licitante, diretamente vinculado à correspondente natureza jurídica. 

 
6.3.2 - A ausência da documentação referida nos subitens 6.3, a sua apresentação em 
desconformidade com as exigências, impossibilitará a participação do licitante na fase de 
apresentação de lances do Pregão, mantido o valor apresentado na proposta escrita para efeito de 
ordenação das propostas. 

 
6.4 – Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme o modelo constante no Anexo III. 
 
6.4.1 – A não apresentação da Declaração mencionada no item 6.4 implicará na exclusão do 
interessado nesta licitação. 
 
6.5 – Caso a empresa se enquadre no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para 
obtenção dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, o licitante deverá apresentar Declaração 
de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar 
123/2006), protocolada na Junta Comercial do Estado ou Certidão Simplificada fornecida pela 
Junta Comercial do Estado ou pelo Cartório de Registro Civil, conforme o modelo constante no 
Anexo X. 

 
6.5.1 - A Certidão Simplificada deverá estar com data de expedição não superior a 90 (noventa) 
dias.  

 
6.5.2 - Caso não haja a comprovação do enquadramento, as proponentes poderão participar do 
procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos benefícios previstos na LC 123/2006. 
 
6.5.3 - Fica facultado ao Pregoeiro e à equipe de Apoio, caso entenda necessário, promover 
diligência com a finalidade de comprovar o enquadramento da licitante como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, nos termos da lei. 
 
6.6 – A microempresa ou empresa de pequeno porte que não tiver comprovado seu enquadramento 
nesta condição quando do credenciamento, não poderá ofertar proposta para a cota reservada, 
podendo participar do certame, porém, sem usufruir dos benefícios previstos na LC 123/2006. 
 
6.7 - A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão do 
licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro; neste caso, para efeito de 
ordenação das propostas será mantido o valor apresentado na proposta escrita do licitante excluído. 
 



EDITAL REDIFICADO – 1º TERMO ADITIVO 

7 

 

6.8 - A ausência de Representante na sessão pública da licitação, implica na preclusão do direito ao 
tratamento diferenciado, na etapa de classificação das propostas, não impedindo, todavia, a 
participação do licitante no certame. 
 
6.9- Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e 
juntados ao processo administrativo. 
 
6.10- Serão aceitas fotocópias dos documentos relativos ao credenciamento, desde que devidamente 
autenticadas por oficial público, ou pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, na mesma 
forma indicada para os documentos de habilitação. 
 
7 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N.º 02 

 
7.1 – A Proposta de Preços deverá ser apresentada, em envelope distinto devidamente lacrado, 
contendo preferencialmente as seguintes identificações na parte externa: 

 

PRESENCIAL N.° 035/2020 
ABERTURA: 12/05/2020 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ: ............................................................ 
ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL:.......................................................... 

 
7.2 – A proposta de preços devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal 
deverá ser apresentada, obedecendo às seguintes condições: 

 
7.2.1 - Ser apresentada em 1 (uma) via, datilografada ou digitada, redigida em português, podendo 
ser   apresentado  somente o  KIT Proposta impresso de  forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas que dificultem a análise. 

 
7.2.2 – deve conter nome do Proponente; 
 
7.2.3 – deve conter identificação do número do Pregão Presencial; 
 
7.2.4 – deverá ser elaborada, considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, 
discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se, na cotação, os quantitativos e os 
preços máximos, constando ainda, sempre que possível, as características técnicas dos itens 
ofertados conforme descrito no anexo I do presente edital 
  
7.2.5 – deve ser assinada pelo proponente ou seu representante legal. 
 
7.3 – A proposta de Preços deverá conter: 
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a) O preço unitário e preço total do item na ordem e especificação descrita no objeto. 
b)  O Valor total da Proposta; 
c) Descrição do item com suas respectivas especificações; 
d) Prazo de execução do objeto;  
e) Prazo de validade da proposta; 
f) Assinatura e nome completo do representante legal da empresa; 
 
7.4 – Ao assinar a PROPOSTA, o proponente estará assumindo automaticamente o cumprimento de 
todas as condições e obrigações estabelecidas na mesma. 
 
7.5 – Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo cotação em moeda 
estrangeira), limitada a 02 (duas) casas a pós a vírgula, sendo que os dígitos excedentes serão 
excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço 
máximo  encontra-se indicado no Anexo I do presente edital.  

 
7.6 – Nos preços ofertados, além do lucro, deverão estar incluídas todas as despesas necessárias 
para execução do objeto, nos exatos termos deste edital, tais como: mão de obra, materiais, 
impostos, tributos e taxas de qualquer natureza, seguros, fretes, deslocamento, carregamento e 
descarregamento, execução, combustíveis, todos os encargos trabalhistas e sociais, etc. 

 
7.7 – A Proposta apresentada terá validade de no mínimo 12 (doze) meses após a abertura das 
mesmas; 

 
7.8 - O valor máximo para aceitação das propostas será o valor descrito no objeto conforme 
ANEXO I. 

 
7.9 – Serão desclassificadas as propostas com preço simbólico, valor zero ou aquelas cujos valores 
cotados excedam aos estabelecidos no anexo I deste edital. 

 
7.10 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista no anexo I; 

 
7.11 – Não deverão ser cotados itens que não atendam às especificações mínimas previstas no 
anexo I, sob pena de desclassificação. 
 
7.12 – A apresentação da proposta implica automaticamente na aceitação plena e total das 
condições deste Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, combinado com o art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002. 
 
7.13 - Quando da elaboração de suas propostas as licitantes deverão considerar os riscos normais 
inerentes à álea ordinária de sua atividade, uma vez que sobre os preços do objeto deste Pregão não 
incidirá qualquer espécie de reajuste, salvo na hipótese, devidamente comprovada, de ocorrência da 
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93. 



EDITAL REDIFICADO – 1º TERMO ADITIVO 

9 

 

 
7.13.1 – Na elaboração de sua proposta, a licitante deverá considerar o fato de que o preço ofertado 
inclui, não só o fornecimento dos itens, mas também todas as despesas relativas ao seu 
fornecimento (deslocamento, transporte, mão de obra, frete, materiais empregados, entregas, 
insumos, tributos, combustíveis, etc.), sendo presumível que os custos para o fornecimento do 
objeto não se manterão fixos durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, o que deve ser 
previsto e considerado no preço proposto, uma vez que não será admitido reajustamento de preços 
com fundamento na alegação de variação ordinária e previsível dos custos envolvendo o 
fornecimento dos itens. 
 
7.13.2 – Na elaboração de sua proposta, a licitante deverá considerar o fato de que fornecimento dos 
itens envolve abastecimento de veículos, e, portanto, no preço proposto foram consideradas as 
variações corriqueiras e previsíveis nos preços dos combustíveis, uma vez que não será admitido 
reajustamento de preços com fundamento na alegação de variação ordinária no valor do 
combustível. 
 
7.13.3 - Na elaboração de sua proposta, a licitante deverá considerar o fato de que o fornecimento 
será feito de forma parcelada, de acordo com a demanda, podendo, portanto, ocorrer diversas 
entregas fracionadas, sendo que todas as despesas relativas à entrega do objeto licitado 
(transportadora, abastecimento de veículos, carregamento, descarregamento, etc.) serão de inteira 
responsabilidade da Fornecedora. 
 
7.14 - A empresa interessada em participar da presente licitação, poderá solicitar junto ao 
Departamento de Compras, através do e-mail: comprasassis@hotmail.com, o KIT PROPOSTA do 
Programa LC, ou ser obtido através do site: www.assischateaubriand.pr.gov.br no link 
LICITAÇÕES, que poderá ser preenchido conforme as instruções do funcionário do referido setor 
ou do manual contido no site, e gravado em dispositivo (pendrive), que poderá ser entregue no dia 
da abertura da presente licitação, juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação. 
 
7.14.1 – O dispositivo constante no item 7.14, não será obrigatório e nem será considerado como 
critério de desclassificação, porém, se a empresa licitante preencher corretamente o kit proposta, 
contribuirá para agilizar o processo de julgamento e o início dos lances, conforme determinado pelo 
TCE no Acórdão 917/2019 TCE/PR Pleno. 
 
7.15 - Os licitantes enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte poderão cotar 
todos ou quaisquer itens tanto da cota principal quanto da cota reservada. Os demais licitantes, não 
enquadrados como ME/EPP, somente poderão cotar o item da cota principal. 
 
8 – DA COTA RESERVADA PARA ME/EPP  

 
8.1 – Conforme disposto no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, fica 
reservada uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do objeto, 
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assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, de 
acordo com o previsto no Anexo I. 
  
8.2 – Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta deverá ser 
apresentada separadamente da cota principal (Anexo VIII), se for o caso. 
 
8.3 – Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota 
principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do 
primeiro colocado. 
 
8.4 – Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das 
cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor. 
 
9 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – 
ENVELOPE N.º 03 
 
9.1 – Os documentos de habilitação deverão ser apresentados, em envelope distinto devidamente 
lacrado, contendo preferencialmente as seguintes identificações na parte externa: 
 

PRESENCIAL N.° 035/2020 
ABERTURA: 12/05/2020 
ENVELOPE 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ: ............................................................ 
ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL:.......................................................... 

 
9.2 - Para a habilitação o proponente licitante deverá apresentar inserido no envelope N.º 03, 
documentação relativa à habilitação Jurídica e fiscal: 
 
9.2.1. Os documentos indispensáveis para comprovação da Regularidade Fiscal e Habilitação 
Jurídica, que de acordo com a legislação em vigor deverão ser apresentados são os seguintes: 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 
b)  APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 
em vigor, e todas as alterações que tiverem, devidamente registrados, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 
b.1) APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA Inscrição do Ato Constitutivo no caso de 
sociedades civis, acompanhada de   prova de diretoria em exercício; 
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c) A licitante que tiver apresentado cópia do estatuto ou contrato social na fase de credenciamento 
(subitem 6.3), estará dispensada de incluir referidos documentos junto ao envelope contendo os 
documentos de habilitação, obrigando-se, contudo, a apresentar os demais documentos exigidos 
neste item; 
 
d) Prova de Regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual mediante a apresentação de certidão 
de regularidade fiscal emitida pela respectiva Secretaria de Estado da fazenda do Estado da sede da 
empresa; 
 
e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
f) Prova de regularidade relativa aos tributos federais e à dívida ativa da união mediante 
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e 
à Dívida Ativa da União. 
 
g) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CFR, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; expedido pela Caixa Econômica Federal, 
através do site: www.caixa.gov.br. 

 
h) Declaração, do proponente que não pesa contra si, declaração de inidoneidade que tenha sido 
expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, de acordo com o 
Modelo constante no anexo IV; 

 
i) Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição federal 
(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores), nos termos da Lei n.° 9.854, de 
27/10/99 conforme modelo constante no anexo V; 
 
j) Declaração de Vedação ao Nepotismo, de acordo com o Modelo constante no Anexo VI; 

 
k) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 
 
l) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos da Lei 12.440 de 
07/07/2011, a ser requerida via internet pelos sites: www.tst.jus.br; www.csjt.jus.br e 
www.trt9.jus.br; 

 
m) Declaração contendo informações da licitante, conforme Anexo XI; 
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n) Declaração de que executará o objeto, conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Assis 
Chateaubriand, conforme anexo XII;  
 
9.3 - Para fins de habilitação, serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativa. 
 
9.4 – Qualificação Técnica. 
 
9.4.1 – A qualificação técnica da licitante deverá ser demonstrada por meio de apresentação de, no 
mínimo, um Atestado de Capacidade Técnica (ou Declaração) fornecido por entidade da 
administração Pública federal, Estadual ou Municipal ou por empresa privada, comprovando o 
fornecimento satisfatório de objeto semelhante ao licitado neste Pregão, e, demonstrando a aptidão 
para o desempenho de atividade compatível e pertinente com o objeto da presente licitação. O 
Atestado ou declaração deverá conter a descrição dos serviços prestados e/ou itens fornecidos pela 
licitante, dados do responsável pela emissão e telefone de contato; 
 
9.4.2 – Alvará de Funcionamento; 
 
9.5 – As microempresas e empresas de pequeno porte também deverão apresentar toda 
documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição; 
 
9.5.1 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame 
e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogável  por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.      
 
9.5.2- A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação. 

 
9.6 – Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em vias 
originais ou por qualquer processo de cópia, a exceção de fotocópias em papel termo-sensível (fac-
símile), autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio ou 
ainda publicação em órgão de imprensa oficial. 

 
9.6.1 – Na hipótese do interessado pretender servir-se da autenticação pelo Pregoeiro ou pelos 
membros da Equipe de Apoio, será permitido que a autenticação seja feita, até no dia da realização 
da sessão de abertura do certame, admitindo também, a autenticação no momento da abertura dos 
envelopes, desde que o mesmo apresente original e cópia dos documentos. 
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9.7 – Todos os documentos exigidos deverão estar dentro de seus prazos de validade, sob pena de 
inabilitação do licitante se assim não estiverem. Os documentos que não mencionarem o prazo de 
validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição 
contrária de lei a respeito. 
 
9.8 – Se o Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em  nome da matriz,  e se  for a 
filial,  todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto, aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
10 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 
10.1 - No dia, hora e local indicados no preâmbulo, deste edital será realizada sessão pública de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame. 

 
10.2 - O Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio, procederá à abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços, mantendo intactos, sob sua guarda, os envelopes contendo os 
documentos de habilitação. 

 
10.3 – Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio 
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas apresentadas pelos 
licitantes e verificarão suas conformidades com os requisitos estabelecidos no edital, 
desclassificando-se as tecnicamente incompatíveis. 

 
10.4 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, sejam 
omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ofertas ou 
vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

 
10.5 – As propostas de preços da livre concorrência (Anexo VII) serão analisadas em primeiro 
lugar. Finalizada a classificação destas, serão analisadas as propostas de preços da cota reservada 
(Anexo VIII). 
 
10.6 – Para efeito de seleção e julgamento das propostas será considerado o menor preço. 

 
10.7 - O Pregoeiro classificará para participar da etapa de apresentação de lances verbais o licitante 
que apresentar o menor preço e os demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 
10% (dez por cento), superior àquela de menor preço. 

 
10.8 – Caso não seja verificado, no mínimo 03 (três) propostas escritas nas condições do item 10.7, 
serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três) propostas. 

 
10.9 – No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas escritas, será efetuado sorteio para 
fins de ordenação dos lances, adotar-se-ão os critérios definidos no §2º, do art. 45, da lei 8.666/93. 
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10.10 – Em seguida, iniciar-se-á a etapa de apresentação de lances verbais, pelos proponentes, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

 
10.11 – O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor. 

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

 
10.13 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
as penalidades constantes no art. 7º da Lei 10.520/02. 

 
10.14 – A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 
quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado pela Proponente, para efeito de ordenação das propostas. 

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

 
10.16 – Para a cota principal, caso haja participação de licitante que detenha a condição de 
microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123, serão 
adotados os seguintes procedimentos: 
 
10.17 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 
 
10.17.1- Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado, para tanto será convocada, pela Comissão, para apresentar 
verbalmente nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, a 
qual será lavrada em Ata; 

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

anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do inciso 
I, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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III – no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem enquadradas no inciso I, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique àquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

 
IV – na hipótese da não contratação nos termos previstos neste subitem o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
V – o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10.18 – Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta deverá 
ser apresentada separadamente da cota principal (Anexo VIII), se for o caso. 
 
10.19 – Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da 
cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço 
do primeiro colocado. 
 
10.20 – Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer 
das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor. 
 
10.21 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto 
ao objeto e valor. 

 
10.22 – Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, será desclassificada e o Pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
válida. 

 
10.23 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a aceitabilidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 
10.23.1 - Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será 
efetuada por sorteio, na mesma sessão; 

 
10.23.2 – Considerada aceitável a proposta, será aberto o envelope n.º 03 contendo a documentação 
de habilitação, do licitante classificado em primeiro lugar, procedendo à verificação do atendimento 
das condições fixadas no edital. 
 
10.24 – Constatando o atendimento dos requisitos previstos neste Edital, o licitante será declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
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10.25 – É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
 
10.26 – Se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

 
10.26.1 - Na situação acima descrita o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Proponente 
para que seja obtido preço melhor; 

 
10.27 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 
serão rubricadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes que assim o desejarem, 
conforme preceitua o artigo 43 § 2º da Lei de Licitações. 

 
10.28 – No caso da sessão do pregão, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os 
envelopes, devidamente rubricados no fecho, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, 
ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos 
trabalhos. 

 
10.29 – O descumprimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
 
10.30 – O prazo para formulação de lances verbais e o valor entre lances poderão ser acordados 
entre os credenciados e o Pregoeiro, por ocasião do início da sessão pública. 
 
10.31 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
11 – DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO  
 
11.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das 
razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.1.1 - O recurso contra decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo; 
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11.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao licitante vencedor, com o posterior 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 
11.3 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

 
11.4 – O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo na apresentação do recurso se os 
fundamentos forem inconsistentes ou meramente protelatórios. 
 
11.5 – Qualquer tipo de recurso ou impugnação deverá ser apresentado na forma do subitem 21.10 
deste edital. 

 
12 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

 
12.1 – Encerrada a sessão pública, a autoridade competente: 

 
12.1.1 – Se houver recurso(s), efetuará o julgamento e, após proferir a decisão, procederá à 
adjudicação do objeto ao(s) vencedor (es) e à homologação do resultado do pregão; 
 
12.1.2 – inexistindo recursos, homologará o resultado do pregão. 

 
12.2 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado 
oficialmente, a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

 
12.3 – É facultado ao Pregoeiro quando o convocado não executar os serviços no prazo e condições 
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-
lo, examinando, quanto ao serviço e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, 
podendo inclusive negociar diretamente com o proponente para que seja obtido menor preço, ou 
revogar este Pregão. 

 
12.4 – A fornecedora fica obrigado, no prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de 
Preços a aceitar, os acréscimos que se fizerem necessário, de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial da proposta, atualizado nos termos da legislação pertinente. 

 
13 – FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
13.1 – Constatada a necessidade dos itens, a Prefeitura do município de Assis Chateaubriand, 
procederá a emissão da nota de empenho em nome do licitante, observando-se as condições 
estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente, e na proposta do licitante vencedor, 
relacionando-se os itens pretendidos e suas quantidades, bem como os respectivos preços 
registrados, devendo a entrega ser feita conforme o item 2 do Anexo I deste edital. 
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13.2 - O fornecimento do objeto será feito de forma parcelada, conforme necessidade do Município 
e estará condicionado à apresentação de requisição expressa emitida pela Secretaria competente.  

 
14 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, VALIDADE E VIGÊNCIA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1 – O Fornecimento do objeto estará condicionada a apresentação de nota de empenho por parte 
da Secretaria solicitante, contendo a quantidade e descrição do mesmo, devendo a Fornecedora 
entregar os itens solicitados diretamente em  locais determinados  pela Secretaria solicitante. 
 
14.2 – A partir do recebimento da nota de empenho, a empresa terá o prazo de até 02 (duas) horas 
para entregar os itens solicitados no local estabelecido pela Secretaria solicitante. 
 
14.3 – Os itens serão fornecidos durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, que será 
de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo haver o cancelamento 
do preço registrado nas hipóteses previstas no item 19 deste edital. 
 
14.4 – O endereço de e-mail fornecido pela empresa no modelo constante no Anexo XI deste Edital 
será utilizado pela Administração para encaminhamento de todas as solicitações, requisições, 
notificações, advertências e demais informações relacionadas ao fiel e regular cumprimento da Ata 
de Registro de Preços. 
  
14.5– A Fornecedora não poderá alegar em sua defesa o desconhecimento das requisições,  
notificações,  advertências e demais informações encaminhadas no endereço de e-mail mencionado 
na cláusula anterior,  sendo de sua inteira responsabilidade a conferência diária das 
correspondências eletrônicas recebidas, inclusive na pasta de lixo eletrônico (spam). 
 
15 – DO PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO 
 
15.1 - O pagamento será efetuado parcelado, até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante 
emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria solicitante, cujo pagamento será 
efetuado através de crédito em conta bancária de titularidade do contratado, junto ao Banco do 
Brasil e/ou Caixa Econômica Federal. 
 
15.2 - O valor de cada parcela corresponderá ao quantitativo de itens efetivamente entregues, 
durante o período correspondente. 
 
15.3 - Do pagamento a ser efetuado serão deduzidas as retenções que forem necessárias e previstas 
legalmente. 

 
15.4 - Em caso de atraso do pagamento previsto no item “14.1”, o valor será atualizado no seu 
efetivo pagamento, aplicando-se a variação do IPCA do IBGE, ou outro índice que o substituir, 
desde que a Fornecedora não tenha concorrido para o atraso. 
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15.5 – As notas fiscais deverão ser obrigatoriamente emitidas eletronicamente, conforme Norma de 
Procedimento Fiscal nº 095/2009 e 067/2010 expedida pela Receita Federal.  

 
15.6 – A nota fiscal deverá constar à discriminação do item, número da licitação, número da Ata de 
Registro de Preço e outros dados que julgar convenientes, não apresente rasura e/ou entrelinhas. 

 
15.7 – A nota fiscal deverá ser emitida pela própria fornecedora, obrigatoriamente com o número do 
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e na proposta de preços, não se admitindo Notas 
Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matriz. 

 
15.8 - Não será efetuado qualquer pagamento à fornecedora enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 
15.9 - O pagamento será efetuado via transferência bancária, devendo para tanto a empresa 
vencedora informar no ato da entrega da nota fiscal a agência bancária e a conta corrente que deverá 
estar obrigatoriamente em nome da mesma. 
 
15.10 – Para concorrer ao Processo Licitatório respeitante aos recursos próprios para a despesa, são 
os seguintes: 
15.10.1 - Financeiro: Tesouro Municipal; 
 
15.10.2 - Orçamentário: 
 

Órgão Uni Função 
Sub-

Função 
Programa P /A/O Despesa Categoria Fontes 

6 0202 4 122 1050 1 3 7068 339039410000 000 

6 0202 4 122 1050 2 6 7069 339039410000 000 

11 0207 26 782 1200 2 19 7085 339039410000 000 

11 0207 26 782 1200 2 20 7086 339039410000 000 

11 0207 15 452 1400 2 33 7087 339039410000 000 

11 0207 15 452 1400 2 34 7089 339039410000 000 

11 0207 15 452 1400 2 35 7090 339039410000 000 

11 0207 15 452 1400 2 37 7091 339039410000 507 

11 0207 15 452 1400 8 1 7092 339039410000 000 

11 0207 15 452 1400 8 1 7093 339039410000 511 

12 0208 12 361 1250 2 22 7095 339039410000 000 

12 0208 12 361 1250 2 22 7096 339039410000 103 

12 0208 12 361 1250 2 22 7097 339039410000 104 
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12 0208 12 361 1250 2 24 7100 339039410000 104 

12 0208 12 361 1250 2 24 7101 339039410000 107 

12 0208 12 365 1250 2 26 7102 339039410000 000 

12 0208 12 365 1250 2 26 7103 339039410000 103 

12 0208 12 365 1250 2 26 7104 339039410000 104 

12 0208 13 392 1300 2 30 7107 339039410000 000 

13 0209 27 812 1350 2 31 7109 339039410000 000 

15 0211 16 482 1450 2 39 7112 339039410000 000 

15 0211 8 244 1500 2 41 7113 339039410000 000 

15 0211 8 244 1500 2 47 7114 339039410000 000 

15 0211 11 334 1500 2 49 7116 339039410000 000 

15 0211 8 243 1550 6 4 7117 339039410000 000 

17 0213 20 606 1150 2 17 7120 339039410000 000 

17 0213 20 606 1150 2 18 7121 339039410000 000 

29 0304 10 301 1650 2 52 7126 339039410000 000 

29 0304 10 301 1650 2 52 7127 339039410000 303 

29 0304 10 301 1650 2 52 7128 339039410000 494 

29 0304 10 301 1650 2 58 7133 339039410000 000 

29 0304 10 301 1650 2 58 7134 339039410000 303 

29 0304 10 301 1650 2 58 7135 339039410000 494 

29 0304 10 304 1650 2 60 7136 339039410000 000 

29 0304 10 304 1650 2 60 7137 339039410000 494 

29 0304 10 304 1650 2 60 7138 339039410000 510 

29 0304 10 305 1650 2 61 7139 339039410000 303 

29 0304 10 305 1650 2 61 7140 339039410000 494 

29 0304 10 301 1650 2 62 7142 339039410000 000 

29 0304 10 301 1650 2 62 7143 339039410000 303 

29 0304 10 301 1650 2 62 7144 339039410000 494 

29 0304 10 301 1650 2 63 7145 339039410000 000 
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29 0304 10 301 1650 2 64 7146 339039410000 494 

29 0304 10 301 1650 2 65 7147 339039410000 494 

30 0305 8 243 1550 6 6 7151 339039410000 000 

31 0306 8 244 1500 2 43 7153 339039410000 000 

31 0306 8 244 1500 2 44 7154 339039410000 000 

31 0306 8 244 1500 2 44 7155 339039410000 934 

31 0306 8 244 1500 2 45 7156 339039410000 000 

31 0306 8 244 1500 2 45 7157 339039410000 1021 

31 0306 8 244 1500 2 46 7158 339039410000 936 

31 0306 8 244 1500 2 50 7159 339039410000 940 

31 0306 8 243 1500 6 3 7160 339039410000 000 

31 0306 8 243 1500 6 3 7161 339039410000 1021 

31 0306 8 243 1500 6 3 7162 339039410000 1021 

32 0307 6 182 1400 2 38 7163 339039410000 000 

34 0309 8 241 1500 2 42 7166 339039410000 000 

 
15.11 - Caso houver a necessidade de alteração de dotação orçamentária ou a inclusão de Fonte de 
Recursos, será processada de forma unilateral por parte da Contratante, através de Decreto, nos 
termos da Alínea “a”, Inciso I do artigo 65 da Lei 8.666/1993. 
 
15.12 - O faturamento do objeto, ou seja, as Notas Fiscais destinadas a Secretaria Municipal de 
Saúde deverão ser emitidas em nome do “FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSIS 
CHATEAUBRIAND”, constando o CNPJ sob n.º “08.888.105/0001-30”. O descumprimento desta 
exigência implicará na devolução das notas fiscais, devendo ser reemitidas, desonerando a 
Prefeitura em caso de atraso no pagamento. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO LICITADO 
 
16.1 - O recebimento dos itens será efetivado nos seguintes termos: 
 
16.1.1 - PROVISORIAMENTE: Para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens 
ofertado com as especificações constantes no anexo I; 
 
16.1.2 - DEFINITIVAMENTE: Após a verificação da qualidade e quantidade dos itens e 
consequente aceitação pela Secretaria solicitante. 
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16.2 – As atribuições concernentes aos recebimentos provisório e definitivo e fiscalização dos itens 
entregues pela empresa fornecedora seguirão as determinações da Portaria nº _____/202_, expedida 
pelo Senhor Prefeito Municipal na data de _____ de _________ de 202_. 
 
16.3 - A nota fiscal deverá discriminar a quantidade exata dos itens fornecidos, não sendo aceita 
nota com quantidade inferior ou superior aos quantitativos efetivamente entregues, devendo ainda a 
nota fiscal ser entregue no ato do fornecimento do objeto. 
 
17 – DAS PENALIDADES 

 
17.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não assinar ata de registro de 
preço, deixar de entregar ou apresentar documentação ou declaração falsa, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar a execução do serviço, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, 
garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas do edital e na 
Ata e nas demais cominações legais. 
 
17.2 – Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, bem como por inadimplemento das 
cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à fornecedora multa moratória de valor equivalente a 
0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do item não entregue, por dia de atraso, até o 
10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o 
adimplemento da obrigação pactuada. O atraso superior a 10 (dez) dias úteis configurará 
inadimplência da Fornecedora. 

 
17.3 – Pela inexecução total ou parcial da ata e pelo descumprimento das normas e legislações 
pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete rescisão da ata, a Prefeitura de Assis 
Chateaubriand, poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora as sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez 
por cento) sobre o valor da Ata. 

 
17.4 – Poderão ser aplicadas ainda, as penas de advertência, suspensão temporária do direito de 
licitar e contratar com a Administração e declaração de inidoneidade, previstas no artigo 87, da Lei 
8.666/93, atendidas as formalidades legais. 

 
17.5 – A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilidade do licitante por 
eventuais perdas ou danos causados a Prefeitura do Município de Assis Chateaubriand. 

 
17.6 – No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 

 
17.7 – Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado do pagamento a que a 
Fornecedora fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Fornecedora, o valor 
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devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na 
forma da Lei. 
 
18 – FISCALIZAÇÃO 

 
18.1 - A fiscalização no fornecimento do objeto será exercida por prepostos do Município, 
designados na forma do art. 67, da lei nº 8.666/93, aos quais competirá acompanhar, controlar e 
avaliar a entrega dos itens, bem como dirimir as dúvidas que surgirem no curso do ajuste. 

 
19 – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 
 
19.1 – O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: 

 
19.1.1 – Pela administração quando: 
 
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro 
de preços; 
 
b) o fornecedor não formalizar ata de registro de preços ou não tenha retirado o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, sem aceitação da justificativa pela Administração. 
 
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa da ata de registro de preços; 
 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da ata de registro de preços; 
 
e) não aceitar reduzir os seus preços registrados, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
 
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 
 
19.1.2 – Pelo fornecedor quando, mediante solicitação formal, comprovar estar impossibilitado 
definitivamente de cumprir exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de 
preços. 
 
 §1º - A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos será feita 
mediante correspondência ao fornecedor e que fará parte integrante dos autos que deram origem ao 
registro de preços. 
 
 §2º - No caso de não localização do fornecedor, a comunicação será feita mediante 
publicação no Órgão Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
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 §3º - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do prazo de validade do 
registro de preços, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso 
não aceitas as razões do pedido. 
 
 §4º - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 
  
20 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1 - Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações 
necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitados por escrito, 
e encaminhado ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio. 

 
20.2 - Fica estabelecido que todas e quaisquer informações, esclarecimentos ou dados, fornecidos 
verbalmente por elementos do Município, não serão considerados como argumento para 
impugnações, reclamações e outros, por parte das fornecedoras. 
 
20.3 – A homologação e adjudicação do objeto desta licitação só será efetivada mediante prévia 
consulta junto ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar instituído pelo 
Tribunal de Contas do Paraná e Cadastro de Idôneos do Tribunal de Contas da União,  emitindo-se 
declaração expressa por parte do agente público responsável pelos processos licitatórios da 
Prefeitura,  a ser obrigatoriamente juntada ao Processo. 
 
20.3.1 - Caso houver a inclusão no referido cadastro, a proponente vencedora será desclassificada, 
onde o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, podendo o 
Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 

 
21 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
21.1 – O Município de Assis Chateaubriand poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou mediante provocação de terceiros mediante ato escrito e fundamentado. O Município poderá 
ainda prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura, 
sem que aos interessados caiba indenização de qualquer espécie. 

 
21.2 – As normas que disciplinarem este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
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21.3 – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 
puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 

 
21.4 – Será (ao) lavrada(s) ata(s) dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos 
envelopes, a(s) qual (is) será (ao) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de Apoio e pelos 
representantes credenciados. 

 
21.5 – É facultado ao licitante formular protestos consignando em ata dos trabalhos para prevenir 
responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente 
manifestar qualquer intenção de modo formal. 

 
21.6 – O Pregoeiro e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no §3º, do art. 43, da Lei 
8.666/93, se reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo licitatório. 

 
21.7 – Até a assinatura da ata de registro de preços, poderá o licitante vencedor ser excluído da 
licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a 
contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou 
posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, 
técnica ou administrativa. 

 
21.8 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o edital do pregão, as quais serão 
respondidas em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data e horário fixada para recebimento das 
propostas. 

 
21.9 – Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os 
respectivos prazos legais. 

 
20.10 – Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos, deverão 
ser protocolizados no Protocolo da Prefeitura do Município de Assis Chateaubriand, estabelecida à 
Avenida Cívica, s/n – Centro Cívico, CEP 85935-000 – Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, no 
horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, podendo ser aceitos através de endereço 
eletrônico (comprasassis@hotmail.com) e/ou através de via postal no endereço descrito neste 
item. 

 
21.11 - Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou na interpretação dos itens, das 
condições gerais desta licitação serão atendidos durante o expediente normal de trabalho da 
Prefeitura. 

 
21.12 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
quaisquer documentos relativos a esta licitação. 
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21.13 – O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da Comarca 
de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, com renúncia prévia e expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
21.14 – Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação, jurisprudência e doutrina aplicável, e 
dos princípios gerais de direito. 
                                             
                               Assis Chateaubriand, 13 de abril de 2020. 
 

 
______________________________________ 

Antonio Rodrigues da Silva 
Gerente de Compras e Licitações 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Pregão Presencial n.º 035/2020 
 

Considerando a necessidade do Município de ASSIS CHATEAUBRIAND, em viabilizar o 
desempenho das atividades deste órgão, o presente procedimento tem por finalidade, 
FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADAS AS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND, conforme condições 
específicas e valores constantes no quadro abaixo: 

 
1 - Descrição dos itens a serem fornecidos e demais informações 
 
1.1 Livre concorrência 
 

ITEM CÓDIGO QTDE UND DESCRIÇÃO DO ITEM 
CARACTE
RÍSTICA 

VALOR 
MAXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MAXIMO 

TOTAL 

1 17546 
11.063,0
0 

UD 

MARMITEX GRANDE, 
MÍNIMA DE 800 GRAMAS 
- A COMPOSIÇÃO 
DEVERÁ SER VARIADA: 
ARROZ, FEIJÃO, 
FAROFA, CARNE 
BRANCA OU CARNE 
VERMELHA, MASSAS, 
SALADAS 
DIVERSIFICADAS E 
LEGUMES, TUDO DE 
PRIMEIRA QUALIDADE - 
DEVERÁ SER 
FORNECIDA EM 
EMBALAGEM PRÓPRIA 
DE ISOPOR, FORMATO 
REDONDO SEM 
REPARTIÇÕES E COM 
TAMPA. 

  14,83 164.064,29 

Total .............. R$ 164.064,29 
 
1.2 Cota reservada para ME/EPP 
 

ITEM CÓDIGO QTDE UND DESCRIÇÃO DO ITEM 
CARACTE
RÍSTICA 

VALOR 
MAXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MAXIMO 

TOTAL 
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1 17546 3.687,00 UD 

MARMITEX GRANDE, 
MÍNIMA DE 800 GRAMAS 
- A COMPOSIÇÃO 
DEVERÁ SER VARIADA: 
ARROZ, FEIJÃO, FAROFA, 
CARNE BRANCA OU 
CARNE VERMELHA, 
MASSAS, SALADAS 
DIVERSIFICADAS E 
LEGUMES, TUDO DE 
PRIMEIRA QUALIDADE - 
DEVERÁ SER FORNECIDA 
EM EMBALAGEM 
PRÓPRIA DE ISOPOR, 
FORMATO REDONDO 
SEM REPARTIÇÕES E 
COM TAMPA. 

  14,83 54.678,21 

Total ................ R$ 54.578,21 
 

TOTAL GERAL............................ R$ 218.742,50 
 

• A marmita deverá ter no mínimo 800 gramas. 

• cardápio sugerido deverá ser variado para os dias da semana, sendo composta por: arroz, 
feijão, farofa, carne branca ou carne vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas 
diversificadas  legumes. A refeição deverá ser fornecida em embalagem própria de isopor, 
formato redondo, sem repartições, devendo acompanhar  garfo de plástico  (descartável) 

• Horário de Atendimento para fornecimento das Marmitas será das 10:00 Hs às  13:00Hs. 

• A fornecedora deverá atender o Município de segunda feira a Sábado e os Domingos com 
agendamento Prévio. 

• O fornecimento será no almoço diariamente e no jantar será com Agendamento Prévio. 

• A refeição deverá ser fornecida em embalagem própria de isopor, formato redondo, sem 
repartições. 

 
2- Do Fornecimento : 
 
2.1 – A fornecedora se responsabilizará pela entrega das marmitas, em locais determinados pela 
Secretaria/Departamento solicitante, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas da solicitação, 
que poderá ser feita por telefone, e-mail ou documento físico. 
 
2.2- Independente da aceitação o adjudicatário, garantirá a qualidade dos itens obrigando-se a trocar 
aquele que apresentar defeito, falha ou que não atenda as necessidades da administração.   
 
3- Do Recebimento e Fiscalização: 
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3.1 - Todas as marmitas serão recebidas e conferidas pelo Fiscal da Ata de Registro de Preços. 
3.2 – A fornecedora por ocasião do faturamento deverá constar no corpo da nota fiscal, os seguintes 
dizeres: 
 
Pregão Presencial nº 035/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ______/2020. 
 
3.3 - O faturamento dos objetos, ou seja, as notas fiscais destinadas a Secretaria Municipal de Saúde 
deverão ser emitidas em nome do “FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSIS 
CHATEAUBRIAND”, constando o CNPJ sob n.º “08.888.105/0001-30”. O descumprimento desta 
exigência implicará na devolução das notas fiscais, devendo ser reemitidas, desonerando a 
Prefeitura em caso de atraso no pagamento. 
 
4 - Disposições Complementares sobre as Propostas: 
 
4.1 – Apresentar somente cotações das marmitas que atendam as especificações mínimas indicadas 
no Anexo I, sob pena de desclassificação. 
 
4.2 – Não serão aceitas várias cotações (opções) de preço para o mesmo item. Caso as propostas 
venham acompanhadas de opções, serão analisadas e julgadas somente as cotações de menor preço, 
desconsiderando as demais, independente de atendimento ou não das especificações técnicas 
estabelecidas no Anexo I. 
 
4.3 – Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo cotação em moeda 
estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, sendo que os dígitos excedentes serão 
excluídos pelo pregoeiro e pela Equipe de Apoio sem arredondamento. 
 
4.4 - O valor máximo para aceitação das propostas será o valor constante para cada item descrito no 
objeto. 

 
4.5 - Serão desclassificadas propostas com preços simbólicos, valor zero, ou cujos valores  excedam 
aos estabelecidos neste Anexo. 

 
4.6 - A apresentação da proposta implica automaticamente no conhecimento pleno e aceitação de 
todas as condições expressas neste edital. 
 
 
Nota: Os preços máximos de referência representam à média de preços praticados no mercado, de 

acordo com pesquisa realizada. 
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ANEXO II 
 

(Deverá ser entregue dentro do envelope nº 01) 
 
 

Prefeitura do Município de ASSIS CHATEAUBRIAND, – PR. 
Pregão Presencial n.º 035/2020 

 
 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 

Pelo presente instrumento, a empresa _________________________, inscrita no CNPJ n.º 
_________________, Inscrição Estadual sob nº ________________, Inscrição Municipal sob nº 
______________________, credencia o (a) Sr.(a) _____________, portador(a) do documento de 
identidade RG n.º ______, emitido pela SSP/____, e do CPF n.º ________, a participar do 
procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 035/2020. 

 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
__________, ______ de ________ de 2020. 

 
 
 

________________________________________________ 
Nome completo e Assinatura do Representante Legal 
RG/CPF 
Função 

 
 
 
 

OBS: Este documento deverá ser autenticado em cartório com firma reconhecida e ser 
apresentado juntamente com os demais documentos exigidos para o credenciamento. 
Não será exigida a autenticação em cartório e o reconhecimento de firma se o 
representante for o proprietário da licitante. 
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ANEXO III 
 
 

Prefeitura do Município de ASSIS CHATEAUBRIAND – PR. 
Pregão Presencial n.º 035/2020 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
Prezados Senhores: 

 
 
 
Pelo presente instrumento, a empresa __________________, inscrita no CNPJ n.º 

_____________, Inscrição Estadual sob nº ________________, Inscrição Municipal sob nº 
______________________, por intermédio de seu representante legal, o Sr.(a) ____________, 
portador(a) do documento de identidade RG n.º ______, emitido pela SSP/____, e do CPF n.º 
________, DECLARA, sob penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520/02, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão acima mencionado. 
  

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 

 
 

__________, ______ de ________ de 2020. 
 

 
________________________________________________ 

Nome completo e Assinatura do Representante Legal 
RG/CPF 
Função: 
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ANEXO IV 
 
 

Prefeitura do Município de ASSIS CHATEAUBRIAND – PR. 
Pregão Presencial n.º 035/2020 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 
Prezados Senhores: 

 
 
 
Pelo presente instrumento, a empresa __________________, inscrita no CNPJ n.º 

_____________, Inscrição Estadual sob nº ________________, Inscrição Municipal sob nº 
______________________, por intermédio de seu representante legal, o Sr.(a) ________________, 
portador(a) do documento de identidade RG n.º ______, emitido pela SSP/____, e do CPF n.º 
________, DECLARA, sob penas da Lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal e que 
não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. 
 
  

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 

 
 

__________, ______ de ________ de 2020. 
 

________________________________________________ 
Nome completo e Assinatura do Representante Legal 

RG/CPF 
Função 
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ANEXO V 

 
 

Prefeitura do Município de ASSIS CHATEAUBRIAND – PR. 
Pregão Presencial n.º 035/2020 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 
DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 
Prezados Senhores: 

 
 

__________________, inscrita no CNPJ n.º _____________, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr.(a) _________________________, portador(a) do 
documento de identidade RG n.º ______, emitido pela SSP/____, e do CPF n.º ________, 
DECLARA, sob penas da Lei, que, nos termos do §6º, do artigo 27, da Lei nº 6.544, de 22 de 
novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se 
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, ou seja, 
não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho 
ou em serviço perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 

 
__________, ______ de ________ de 2020. 

 
 

________________________________________________ 
Nome completo e Assinatura do Representante Legal 
RG/CPF 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO 
  
 
 
_________________________________________(Razão Social),  inscrita no CNPJ sob nº 
___________________________________,  por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
____________________________,  portador(a) da Carteira de identidade nº _________________ 
SSP/PR., e do CPF nº ________________________, DECLARA que não fazem parte do quadro 
societário/cotista/dirigente/representante, cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou  colateral, 
consangüíneo ou afim de servidor em cargo em comissão na entidade licitante, ainda que a 
participação seja apenas indireta, à luz dos princípios da impessoalidade e moralidade.  Em 
atendimento a Recomendação Administrativa nº 022/2019 do Ministério Público. 

                                   Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os 
efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções 
civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme 
transcrição abaixo:  

                                   Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração 

que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 

ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato 

juridicamente relevante.  

                                   Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é 

público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 
 
 

_______________, em _____ de ___________ de 2020. 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (75% - LIVRE CONCORRÊNCIA) 
 

Abaixo consta o modelo para apresentação da Proposta, que deverá apresentada em papel 
timbrado da proponente, datilografada ou impressa por computador, redigida em português de 
forma clara e objetiva, sem emendas ou rasuras, devidamente datada e assinada pelo titular ou seu 
representante legal. 

 
PROPOSTA 

 
À Comissão de Licitação 
Prefeitura do Município de ASSIS CHATEAUBRIAND – PR. 
Ref.: Pregão 035/2020 

 
Prezados Senhores, 

 
 Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta relativa a  

FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADAS AS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND, da licitação em 
epígrafe. 

 
A Empresa _____________________________, inscrita no CNPJ n.º _________,  

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ______________________________, 
portador(a) do documento de identidade RG n.º ____________, emitido pela SSP/____, e do CPF 
n.º _______________________________, obedecendo às condições do ato convocatório, com 
preços apresentados em algarismos, até 02(duas) casas após a vírgula, sem rasuras emendas e 
entrelinhas, encaminha a seguinte Proposta.  
 

ITEM CÓDIGO QTDE UND DESCRIÇÃO DO ITEM 
CARACTE
RÍSTICA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 17546 
11.063,0
0 

UD 

MARMITEX GRANDE, 
MÍNIMA DE 800 GRAMAS - 
A COMPOSIÇÃO DEVERÁ 
SER VARIADA: ARROZ, 
FEIJÃO, FAROFA, CARNE 
BRANCA OU CARNE 
VERMELHA, MASSAS, 
SALADAS 
DIVERSIFICADAS E 
LEGUMES, TUDO DE 
PRIMEIRA QUALIDADE - 
DEVERÁ SER FORNECIDA 
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EM EMBALAGEM PRÓPRIA 
DE ISOPOR, FORMATO 
REDONDO SEM 
REPARTIÇÕES E COM 
TAMPA. 

 
1 - A fornecedora se responsabilizará pela entrega das marmitas, em locais determinados pela 
Secretaria/Departamento solicitante, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas da 
solicitação, que poderá ser feita por telefone, e-mail ou documento físico. 
 

 2 - Quando da elaboração de suas propostas as licitantes deverão considerar os riscos normais 
inerentes à álea ordinária de sua atividade, uma vez que sobre os preços do objeto deste Pregão 
não incidirá qualquer espécie de reajuste, salvo na hipótese, devidamente comprovada, de 
ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93.. 

 

• Prazo de Validade da Proposta: 12 (doze) meses. 
 

A apresentação da proposta implica automaticamente no conhecimento 
pleno e aceitação de todas as condições expressas no edital. 

 
 

______, ______ de ________ de 2020. 
 

__________________________ 
(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (COTA DE 25% RESERVADA) 
 

Abaixo consta o modelo para apresentação da Proposta, que deverá apresentada em papel 
timbrado da proponente, datilografada ou impressa por computador, redigida em português de 
forma clara e objetiva, sem emendas ou rasuras, devidamente datada e assinada pelo titular ou seu 
representante legal. 

 
PROPOSTA 

 
À Comissão de Licitação 
Prefeitura do Município de ASSIS CHATEAUBRIAND – PR. 
Ref.: Pregão 035/2020 

 
Prezados Senhores, 

 
 Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta relativa a  

FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADAS AS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND, da licitação em 
epígrafe. 

 
A Empresa _____________________________, inscrita no CNPJ n.º _________,  

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ______________________________, 
portador(a) do documento de identidade RG n.º ____________, emitido pela SSP/____, e do CPF 
n.º _______________________________, obedecendo às condições do ato convocatório, com 
preços apresentados em algarismos, até 02(duas) casas após a vírgula, sem rasuras emendas e 
entrelinhas, encaminha a seguinte Proposta.  
  

ITEM CÓDIGO QTDE UND DESCRIÇÃO DO ITEM 
CARACTER

ÍSTICA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 17546 3.687,00 UD 

MARMITEX GRANDE, 
MÍNIMA DE 800 GRAMAS - 
A COMPOSIÇÃO DEVERÁ 
SER VARIADA: ARROZ, 
FEIJÃO, FAROFA, CARNE 
BRANCA OU CARNE 
VERMELHA, MASSAS, 
SALADAS DIVERSIFICADAS 
E LEGUMES, TUDO DE 
PRIMEIRA QUALIDADE - 
DEVERÁ SER FORNECIDA 
EM EMBALAGEM PRÓPRIA 
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DE ISOPOR, FORMATO 
REDONDO SEM 
REPARTIÇÕES E COM 
TAMPA. 

Total ................  
 

1 - A fornecedora se responsabilizará pela entrega das marmitas, em locais determinados pela 
Secretaria/Departamento solicitante, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas da 
solicitação, que poderá ser feita por telefone, e-mail ou documento físico. 
 

 2 - Quando da elaboração de suas propostas as licitantes deverão considerar os riscos normais 
inerentes à álea ordinária de sua atividade, uma vez que sobre os preços do objeto deste Pregão 
não incidirá qualquer espécie de reajuste, salvo na hipótese, devidamente comprovada, de 
ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

• Prazo de Validade da Proposta: 12 (doze) meses. 
 

A apresentação da proposta implica automaticamente no conhecimento 
pleno e aceitação de todas as condições expressas no edital. 

 
 

______, ______ de ________ de 2020. 
 

__________________________ 
(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO IX 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº....../2020 

 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND – PR, Estado do 
Paraná, pessoa jurídica de direito interno, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida no 
Centro Cívico, inscrita no CNPJ/MF nº 76.208.479/0001-18, devidamente representado pelo 
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, JOÃO APARECIDO 
PEGORARO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade/RG. nº 3.148.837-0, e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 369.565.119-91, abrangendo todas as unidades da administração pública 
municipal direta do Poder Executivo doravante denominado Órgão Gerenciador, e de outro lado a 
empresa, _______________________, CNPJ: ______________________________, com sede na 
Rua Av __________________________, representado pelo Sr. ________________________, CPF: 
_________________________, residente na cidade de ___________________________ – PR, 
vencedora e adjudicatária do pregão supra-referido, , doravante denominada simplesmente 
FORNECEDORA, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 – O objeto da presente Ata de Registro de preços é: FORNECIMENTO DE MARMITEX 
DESTINADAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS 
CHATEAUBRIAND, para atender as necessidades da Administração Municipal; 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO 
 
2.1 – Os preços registrados são conforme tabela abaixo: 
 

ITEM CÓDIGO QTDE UND DESCRIÇÃO DO ITEM 
CARACTE
RÍSTICA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR  
TOTAL 

1 17546  UD 

MARMITEX GRANDE, MÍNIMA 
DE 800 GRAMAS - A 
COMPOSIÇÃO DEVERÁ SER 
VARIADA: ARROZ, FEIJÃO, 
FAROFA, CARNE BRANCA OU 
CARNE VERMELHA, MASSAS, 
SALADAS DIVERSIFICADAS E 
LEGUMES, TUDO DE 
PRIMEIRA QUALIDADE - 
DEVERÁ SER FORNECIDA EM 
EMBALAGEM PRÓPRIA DE 
ISOPOR, FORMATO REDONDO 
SEM REPARTIÇÕES E COM 
TAMPA. 
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Total ..............  
 

• A marmita deverá ter no mínimo 800 gramas. 

• O cardápio sugerido deverá ser variado para os dias da semana, sendo composta por: arroz, 
feijão, farofa, carne branca ou carne vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas 
diversificadas legumes. A refeição deverá ser fornecida em embalagem própria de isopor, 
formato redondo, sem repartições, devendo acompanhar  garfo de plástico  (descartável) 

• Horário de Atendimento para fornecimento das Marmitas será das 10:00 Hs às  13:00Hs 

• A fornecedora deverá atender o Município de segunda feira a Sábado e os Domingos com 
agendamento Prévio. 

• O fornecimento será no almoço diariamente e no jantar  será com Agendamento Prévio. 

• A refeição deverá ser fornecida em embalagem própria de isopor, formato redondo, sem 
repartições. 
 

2.2 – Os serviços deverão ser executados com pessoal qualificado, devidamente habilitado para 
tanto, mediante emprego das técnicas apropriadas e em conformidade com as normas técnicas e 
legais que regem a prestação dos serviços. 
 
2.3 – A empresa não poderá transferir a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades a que 
está obrigada por esta Ata de Registro de Preços, nem subcontratar, sem prévio assentimento da 
Contratante. 
 
2.4 – O fornecedor fica obrigado, no prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços 
a aceitar, os acréscimos que se fizerem necessário, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial da proposta, atualizado nos termos da legislação pertinente. 

 
2.5 - A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão ou entidade responsável convocar os 
fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
 
2.6 – Para concorrer ao Processo Licitatório respeitante aos recursos próprios para a despesa, são os 
seguintes: 
 
2.7 - Financeiro: Tesouro Municipal; 
 
2.8 - Orçamentário:  
 

Órgão Uni Função 
Sub-

Função 
Programa P /A/O Despesa Categoria Fontes 

6 0202 4 122 1050 1 3 7068 339039410000 000 

6 0202 4 122 1050 2 6 7069 339039410000 000 

11 0207 26 782 1200 2 19 7085 339039410000 000 
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11 0207 26 782 1200 2 20 7086 339039410000 000 

11 0207 15 452 1400 2 33 7087 339039410000 000 

11 0207 15 452 1400 2 34 7089 339039410000 000 

11 0207 15 452 1400 2 35 7090 339039410000 000 

11 0207 15 452 1400 2 37 7091 339039410000 507 

11 0207 15 452 1400 8 1 7092 339039410000 000 

11 0207 15 452 1400 8 1 7093 339039410000 511 

12 0208 12 361 1250 2 22 7095 339039410000 000 

12 0208 12 361 1250 2 22 7096 339039410000 103 

12 0208 12 361 1250 2 22 7097 339039410000 104 

12 0208 12 361 1250 2 24 7100 339039410000 104 

12 0208 12 361 1250 2 24 7101 339039410000 107 

12 0208 12 365 1250 2 26 7102 339039410000 000 

12 0208 12 365 1250 2 26 7103 339039410000 103 

12 0208 12 365 1250 2 26 7104 339039410000 104 

12 0208 13 392 1300 2 30 7107 339039410000 000 

13 0209 27 812 1350 2 31 7109 339039410000 000 

15 0211 16 482 1450 2 39 7112 339039410000 000 

15 0211 8 244 1500 2 41 7113 339039410000 000 

15 0211 8 244 1500 2 47 7114 339039410000 000 

15 0211 11 334 1500 2 49 7116 339039410000 000 

15 0211 8 243 1550 6 4 7117 339039410000 000 

17 0213 20 606 1150 2 17 7120 339039410000 000 

17 0213 20 606 1150 2 18 7121 339039410000 000 

29 0304 10 301 1650 2 52 7126 339039410000 000 

29 0304 10 301 1650 2 52 7127 339039410000 303 

29 0304 10 301 1650 2 52 7128 339039410000 494 

29 0304 10 301 1650 2 58 7133 339039410000 000 

29 0304 10 301 1650 2 58 7134 339039410000 303 

29 0304 10 301 1650 2 58 7135 339039410000 494 
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29 0304 10 304 1650 2 60 7136 339039410000 000 

29 0304 10 304 1650 2 60 7137 339039410000 494 

29 0304 10 304 1650 2 60 7138 339039410000 510 

29 0304 10 305 1650 2 61 7139 339039410000 303 

29 0304 10 305 1650 2 61 7140 339039410000 494 

29 0304 10 301 1650 2 62 7142 339039410000 000 

29 0304 10 301 1650 2 62 7143 339039410000 303 

29 0304 10 301 1650 2 62 7144 339039410000 494 

29 0304 10 301 1650 2 63 7145 339039410000 000 

29 0304 10 301 1650 2 64 7146 339039410000 494 

29 0304 10 301 1650 2 65 7147 339039410000 494 

30 0305 8 243 1550 6 6 7151 339039410000 000 

31 0306 8 244 1500 2 43 7153 339039410000 000 

31 0306 8 244 1500 2 44 7154 339039410000 000 

31 0306 8 244 1500 2 44 7155 339039410000 934 

31 0306 8 244 1500 2 45 7156 339039410000 000 

31 0306 8 244 1500 2 45 7157 339039410000 1021 

31 0306 8 244 1500 2 46 7158 339039410000 936 

31 0306 8 244 1500 2 50 7159 339039410000 940 

31 0306 8 243 1500 6 3 7160 339039410000 000 

31 0306 8 243 1500 6 3 7161 339039410000 1021 

31 0306 8 243 1500 6 3 7162 339039410000 1021 

32 0307 6 182 1400 2 38 7163 339039410000 000 

34 0309 8 241 1500 2 42 7166 339039410000 000 

 
2.9- Caso haja a necessidade de alteração de dotação orçamentária ou a inclusão de Fonte de 
Recursos, será processada de forma unilateral por parte da Contratante, através de Decreto, nos 
termos da Alínea “a”, Inciso I do artigo 65 da Lei 8.666/199. 
 
2.10– Os preços registrados são fixos e irreajustáveis. 
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2.11 – A fornecedora está ciente que o preço registrado inclui, não só o fornecimento dos itens, mas 
também todas as despesas relativas ao seu fornecimento (deslocamento, transporte, mão de obra, 
frete, materiais empregados, entregas, insumos, tributos, combustíveis etc.), sendo presumível que 
os custos para fornecimento do objeto não se manterão fixos durante toda a vigência da Ata de 
Registro de Preços, o que foi previsto e considerado no preço proposto, uma vez que não será 
admitido reajustamento de preços com fundamento na alegação de variação ordinária e previsível 
dos custos envolvendo o fornecimento dos itens. 
 
2.12 – A Fornecedora está ciente de que o fornecimento dos itens envolve abastecimento de 
veículos, e, portanto, no preço proposto, foram consideradas as variações corriqueiras e previsíveis 
nos preços dos combustíveis, uma vez que não será admitido reajustamento de preços com 
fundamento na alegação de variação ordinária no valor do combustível. 
 
2.13 – A fornecedora está ciente que o fornecimento será feito de forma parcelada, de acordo com a 
demanda, podendo, portanto, ocorrer diversas entregas fracionadas, sendo que todas as despesas 
relativas à entrega do objeto licitado (transportadora, abastecimento de veículos, carregamento, 
descarregamento, etc.) serão de inteira responsabilidade da Fornecedora 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE EENTREGA DOS PRODUTOS 
 
3.1 – Constatada a necessidade dos itens, a Prefeitura do município de Assis Chateaubriand, 
procederá a emissão da nota de empenho em nome do licitante, observando-se as condições 
estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente, e na proposta do licitante vencedor, 
relacionando-se os itens pretendidos e suas quantidades, bem como os respectivos preços 
registrados, devendo a entrega ser feita conforme o item 2 do Anexo I deste edital. 
 
3.2 – A partir do recebimento da nota de empenho, a empresa terá o prazo de até 2 (duas) horas para 
entregar os itens solicitados nos locais estabelecidos pela secretaria solicitante. 
 
3.3 - A empresa deverá assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material 
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
execução dos serviços. 
 
3.4 – Os itens serão fornecidos durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, que será 
de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo haver o cancelamento 
do preço registrado nas hipóteses previstas neste instrumento. 
 
3.5 – O endereço de e-mail fornecido pela empresa no modelo constante no Anexo XI deste Edital 
será utilizado pela Administração para encaminhamento de todas as solicitações, requisições, 
notificações, advertências e demais informações relacionadas ao fiel e regular cumprimento da Ata 
de Registro de Preços. 
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3.6 – A Fornecedora não poderá alegar em sua defesa o desconhecimento das requisições, 
notificações, advertências e demais informações encaminhadas no endereço de e-mail mencionado 
na cláusula anterior, sendo de sua inteira responsabilidade a conferência diária das correspondências 
eletrônicas recebidas, inclusive na pasta de lixo eletrônico (spam). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
4.1 - O pagamento será efetuado parcelado, até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante 
emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela secretaria solicitante, cujo pagamento será 
efetuado através de crédito em conta bancária de titularidade da fornecedora, junto ao Banco do 
Brasil e/ou Caixa Econômica Federal. 
 
4.2 - O Valor de cada parcela corresponderá ao quantitativo de itens efetivamente entregues, 
durante o período correspondente. 
 
4.3 - Do pagamento a ser efetuado serão deduzidas as retenções que forem necessárias e previstas 
legalmente. 
 
4.4 - Em caso de atraso do pagamento previsto no item “4.1”, o valor será atualizado no seu efetivo 
pagamento, aplicando-se a variação do IPCA do IBGE, ou outro índice que o substituir, desde que a 
Fornecedora não tenha concorrido para o atraso. 
 
4.5 –As notas fiscais deverão ser obrigatoriamente emitidas eletronicamente, conforme Norma de 
Procedimento Fiscal nº 095/2009 e 067/2010 expedida pela Receita Federal. 
 
4.6 – A nota fiscal deverá constar à discriminação dos serviços, número da licitação, número da Ata 
de Registro de Preço e outros dados que julgar convenientes, não apresente rasura e/ou entrelinhas. 
 
4.7 – A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Fornecedora, obrigatoriamente com o número do 
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e na proposta de preços, não se admitindo Notas 
Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matriz. 
 
4.8 - Não será efetuado qualquer pagamento à fornecedora enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
4.9 - O pagamento será efetuado via transferência Bancária, devendo para tanto a Empresa 
vencedora informar no ato da Entrega da Nota Fiscal a Agência Bancária e a Conta Corrente que 
deverá estar obrigatoriamente em nome da mesma. 
 
4.10 - O faturamento do objeto, ou seja, as Notas Fiscais destinadas a Secretaria Municipal de 
Saúde deverão ser emitidas em nome do “FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSIS 
CHATEAUBRIAND”, constando o CNPJ sob n.º “08.888.105/0001-30”. O descumprimento desta 
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exigência implicará na devolução das notas fiscais, devendo ser reemitidas, desonerando a 
Prefeitura em caso de atraso no pagamento. 
 

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA 
 
5.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, 
compreendendo o período de ____ de _____ de 202_ a ____ de _________ de 202_. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 
6.1 – Compete a Administração Municipal: 
 
a) Administrar a presente ata de registro de preços; 
 
b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços; 
 
c) Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas; 
 
6.2 – Compete à Fornecedora:  
 
a) entregar os solicitados pela Secretaria solicitante, nos prazos, condições e especificações 
previstas nesta Ata; 
 
b) Apresentar as notas fiscais devidamente preenchidas para que seja efetuado o seu pagamento; 
 
c) Cumprir com as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, bem como quanto ao 
constante no Edital do Pregão nº 035/2020, propostas de preços e documentação de habilitação 
apresentada. 
 
d) Executar os serviços com pessoal qualificado, mediante emprego de técnicas ferramentas e 
equipamentos apropriados; 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
7.1 – O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: 
 
7.1.1 – Pela administração quando: 
 
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro 
de preços; 
 
b) o fornecedor não formalizar Ata decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem aceitação da justificativa pela Administração. 
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c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa da ata de registro de preços, por um dos motivos 
elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93; 
 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente do registro de preços. 
 
e) não aceitar reduzir os seus preços registrados, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
 
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 
 
7.1.2 – Pelo fornecedor quando, mediante solicitação formal, comprovar estar impossibilitado 
definitivamente de cumprir exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de 
preços. 
 
a) A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos será feita mediante 
correspondência ao fornecedor e que fará parte integrante dos autos que deram origem ao registro 
de preços. 
 
b) No caso de não localização do fornecedor, a comunicação será feita mediante publicação no 
Órgão Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da última publicação. 
 
c) A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do prazo de validade do registro de preços, 
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões 
do pedido. 
 
7.3 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
 
8.1 – A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não assinar ata de registro de 
preço, deixar de entregar ou apresentar documentação ou declaração falsa, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar a execução do serviço adquirido, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer 
fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
do edital e na Ata e nas demais cominações legais. 
 
8.2 – Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, bem como por inadimplemento das 
cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à fornecedora multa moratória de valor equivalente a 
0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do item não entregue, por dia de atraso, até o 
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10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o 
adimplemento da obrigação pactuada. O atraso superior a 10 (dez) dias úteis configurará 
inadimplência da Fornecedora. 
 
8.3 – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente e 
pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que 
acarrete rescisão da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, a Prefeitura de Assis 
Chateaubriand, poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora as sanções 
previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez 
por cento) sobre o valor da Ata. 
 
8.4 – Poderão ser aplicadas ainda à Fornecedora, as penas de advertência, suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com a Administração e declaração de inidoneidade, previstas no artigo 
87, da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 
 
8.5 – A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilidade do licitante por 
eventuais perdas ou danos causados a Prefeitura do Município de Assis Chateaubriand. 
 
8.6 – No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 
 
8.7 – Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado do pagamento a que a 
Fornecedora fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Fornecedora, o valor 
devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na 
forma da Lei. 
 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1 – Integram a presente ata todos os documentos constantes no processo de Pregão Presencial nº 
035/2020, bem como deve ser cumprido o constante no processo; 
 
9.2 – Quaisquer dúvidas, esclarecimentos e requerimentos relativos à execução desta Ata deverão 
ser formalizados por escrito e protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de 
Assis Chateaubriand, não sendo aceitos requerimentos/pedidos através de qualquer meio eletrônico 
ou serviço postal. 
 
9.3 – Nos termos do artigo 10 do Decreto Municipal nº 007/2013, durante o período de vigência 
desta ata de registro de preços, a Fornecedora poderá ser convidada a firmar termo de contrato ou 
instrumento equivalente, cuja vigência não estará vinculada ao prazo de validade da ata do qual se 
originou. Neste caso, deverão ser observadas todas as condições de contratação estabelecidas nesta 
ata e no edital do certame. 
 
9.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, para dirimir as 
dúvidas e os casos omissos. 
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9.5 – E, por assim estarem justas e compromissadas, assinam a presente ATA de Registro de Preços 
em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

Assis Chateaubriand - PR, _____ de_________ de 2020. 
 
 

Assinaturas: 
 
 

___________________________ 
Representante Legal da Licitante 

 
 

___________________________ 
Prefeito Municipal 
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ANEXO X 

 
 
Prefeitura do Município de ASSIS CHATEAUBRIAND – PR. 
Pregão Presencial n.º 035/2020 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar 123/2006) 

 
 
 
 

Pelo presente instrumento, a empresa __________________, inscrita no CNPJ n.º 
_____________, com endereço _____________________, por intermédio de seu representante 
legal, o Sr.(a) ________________, portador(a) do documento de identidade RG n.º ______, emitido 
pela SSP/____, e do CPF n.º ________, DECLARA, sob penas da Lei, que se enquadra como 
___________________________(microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) 
nos termos do Artigo 3º  caput, incisos I e II da Lei Complementar 123/2006. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
__________, ______ de ________ de 2020. 
 
 
 

________________________________________________ 
Nome completo e Assinatura do Representante Legal 
RG/CPF 
Função 
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ANEXO XI 
 
 
DECLARAÇÃO contendo informações para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços.   
 
 
Razão Social da proponente: _______________________________________________________, 
 
Endereço _______________________________________________________________________, 
 
Bairro _________________________________________________ CEP: ___________________, 
 
Cidade ___________________________________, Estado _______________________________, 
 
CNPJ nº ________________________________________________________________________, 
 
Inscrição Estadual nº ______________________________________________________________, 
 
Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº __________________________________________________, 
 
Nº do telefone _____________________________  Nº de fax da empresa ____________________, 
 
Endereço de e-mail da empresa ______________________________________________________, 
 
Nome do representante legal autorizado para assinatura da ATA de Registro de Preços, 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Função do representante legal, (aac), __________________________________________________ 
 
Endereço residencial do  representante legal, (aac), _______________________________________ 
 
Cidade_________________________________  CEP:____________________________________ 
 
RG nº _______________________________________ Órgão emissor (acc) _________________ 
 
CPF nº __________________________________________________________________________ 
 
    Local e data ____/______/2020. 

 
 
________________________________________________________________ 
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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(papel timbrado da proponente) 
ANEXO XII 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
 
 
 
 
                                            Declaramos para os devidos fins que a 
empresa:....................................................................... inscrita no CNPJ sob n .........................., com  
inscrição Estadual sob nº...........................................e inscrição Municipal sob n.º 
........................................ vem através desta declarar que se compromete a fornecer o objeto licitado, 
conforme condições e prazos estabelecidos no Edital de Licitação de acordo com a solicitação da 
Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand,  estando ciente que o seu descumprimento implicará na 
aplicação das penalidades previstas na Minuta da futura Ata de Registro de Preços. 
 
 
 
 
 
 

Assis Chat., ........ de ....................... de 2020. 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Nome do representante legal 

RG e CPF 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2020. 

 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 
PREÂMBULO 

 
O Município de Coronel Vivida – Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, 
sediado a Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, Centro, Coronel Vivida – PR, através do seu PRESIDENTE DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ADEMIR ANTONIO AZILIERO, designado, pela Portaria nº 
02 de 02 de janeiro de 2020, devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito deste 
município, Sr. FRANK ARIEL SCHIAVINI, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, POR ITEM, para o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA OS 
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO 
MUNICÍPIO, conforme Termo de Referência, Especificações e Quantitativos, ANEXO I, deste edital, a 
ser processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, conforme condições estabelecidas no 
presente Edital e de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Municipal nº 1.708, de 18 de setembro de 2003, Decreto Municipal nº 3263, de 28 de setembro de 
2006, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações e Lei Complementar Federal nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei 
Complementar Municipal nº 18, de 20 de dezembro de 2007, Lei complementar Municipal nº 27 de 15 
de outubro de 2009 e legislação complementar vigente e pertinente à matéria.   
  
 
Serão recebidas propostas para o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE 
VIAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO”.   
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 21 de janeiro de 2020. 
 
HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:00 horas.  
 
LOCAL: Sede do município – Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Coronel Vivida – PR. 
  
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante.  

 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser entregues no mesmo 
local de realização da sessão indicado acima e até a data e horário acima estipulado, diretamente ao 
pregoeiro e equipe de apoio. Em nenhuma hipótese e sob qualquer alegação serão recebidos envelopes 
de propostas e documentação após o horário acima fixado. A responsabilidade de chegar até o horário 
fixado é integral da empresa interessada.  

   
A sessão de processamento do Pregão será realizada na sala de licitações do município, sita na Praça 
Ângelo Mezzomo, s/n, iniciando-se no dia 21 de janeiro de 2020, às 09:00 (nove) horas e será 
conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do processo em 
epígrafe. 
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I - DO OBJETO  
 
1.1. A presente licitação tem por objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE 
VIAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO”, conforme Termo de Referência, 
Especificações e Quantitativos, Anexo I, deste edital.   

 
II - ESCLARECIMENTOS INICIAIS  
 
2.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços 
e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste 
Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no 
entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame. 
 
2.2. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores 
manterão seus preços registrados, durante o período de 06 (seis) meses, tornando-os disponíveis em 
caso de necessidade por parte do Município de Coronel Vivida, que efetuará aquisições nas 
quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame. 
 
III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar do Pregão as empresas jurídicas cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto da licitação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.  
 
3.2.  Não poderão participar direta ou indiretamente deste Pregão, empresas:  
 

a) As que não se enquadrem como MEI, ME ou EPP, nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006, ou que, nessa condição, estejam inclusas em alguma das excludentes 
hipóteses do parágrafo 4º da mencionada Lei Complementar; 
b) As microempresas e empresas de pequeno porte interessadas que não atenderem a todas as 
condições e exigências estabelecidas para este certame, ou não apresentaram os documentos nela 
exigidos; 
c) Que tenham entre seus dirigentes, diretores, sócios ou responsáveis técnicos, servidores do 
Município de Coronel Vivida – PR; 
d) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou que 
por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
e) Que estejam sob regime de concordata, recuperação judicial ou sob decretação de falência, em 
processo de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; 
f) Que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si 
qualquer que seja a forma de constituição; 
g) Que possuam em seu Contrato Social ou Estatuto, finalidade ou objetivo incompatível com o 
objeto deste Pregão; 
h) Que não estejam constituídas no Brasil e não se encontram regularizadas de acordo com a 
Legislação Brasileira; 
i) Que tiverem sido declarados suspensos ou impedidos de contratar com a Administração ou 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87, III 
e IV da Lei 8.666/93; declarados impedidos de licitar e contratar com a União na forma do art. 7º da 
Lei nº 10.520/02 e art. 28 do Decreto nº 5.450/05, bem como os declarados Impedidos de Licitar e 
Contratar, de acordo com a Instrução Normativa nº 37/2009 de 19 de Novembro de 2009 do 
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a qual será consultada no Ato da Habilitação, punidos com 
suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal; 
j) Que tenham incompatibilidade negocial com o município, nos termos da Constituição Federal e 
da Lei Federal nº 8.666/93, bem como conforme interpretação do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná. 

 
3.3. Poderão participar do Pregão, porém não poderão concorrer entre si empresas com sócios em 
comum ou da mesma família. Caso apresentem proposta para o mesmo item, ambas serão 
desclassificadas do item. 
 
IV - DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. No horário e local indicados no Preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão 
Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, os quais 
deverão apresentar: 
 

a) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
Anexo II, deste Edital;  

b) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo estado, de que está 
enquadrada como micro empresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, expedida a 
menos de 90 (noventa) dias; ou da repartição competente (Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, quando a empresa estiver registrada no mesmo), com validade de 90 (noventa) 
dias da data de sua expedição. No caso de empresa registrada no cartório, apresentar 
juntamente com a certidão declaração emitida e assinada por contador de que a empresa se 
enquadra nas condições da Lei Complementar nº 123/2006. No caso de Cooperativa, 
apresentar juntamente com a certidão declaração emitida e assinada por contador de que a 
cooperativa se enquadra nas condições estabelecidas pela Lei Complementar nº 123/2006; 

c) Declaração de enquadramento no regime de micro empresa ou empresa de pequeno porte 
(modelo Anexo V). 

   
4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

a) TRATANDO-SE DE REPRESENTANTE LEGAL, o estatuto social, contrato social em vigor ou outro 
instrumento de registro comercial (podendo ser a Certidão Simplificada da Junta Comercial), 
registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) TRATANDO-SE DE PROCURADOR, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, 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", que comprove os poderes do 
mandante para a outorga;  
c) O representante legal ou procurador deverá apresentar documento oficial de identificação que 
contenha fotografia.  

 
4.3. Importante: Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatório à presença do licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referente à 
licitação. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas uma credenciada.  
 

a) Não havendo credenciamento do representante da empresa, o envelope proposta da mesma 
será aberto, porém, o representante não poderá dar lances; 
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b) A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

 
4.4. É obrigatória à apresentação da declaração de “Pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação mais a Certidão Simplificada da Junta Comercial ou da repartição competente, 
conforme o caso, e declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte”, fora dos 
envelopes nº 1 e 2. Na falta destes documentos a empresa será automaticamente eliminada do 
certame. 
   
4.5. Os documentos de credenciamento deverão ser apreciados e rubricados pelo Sr. Pregoeiro, Equipe 
de Apoio e pelos representantes das licitantes. 
  
V - DO VALOR MÁXIMO 
 
5.1. O valor máximo estimado estabelecido pela administração municipal para o objeto da presente 
licitação é de R$ 41.290,00 (quarenta e um mil duzentos e noventa reais). 
   
5.2. A competição do certame licitatório se dará POR ITEM, devendo o licitante formular sua proposta 
e lances observando o preço máximo definido no presente Edital, não podendo ultrapassá-lo, sob pena 
de desclassificação. 
 
5.3. Para a elaboração da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, serão considerados os preços unitários de 
cada item. 

 
VI - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. O credenciamento, a comprovação da condição de Micro Empreendedor Individual, Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte e a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de 
acordo com o modelo estabelecido no Anexo II, do Edital, deverão ser apresentados fora dos 
Envelopes nºs 01 e 02, no início da sessão de licitação, com vistas à aferição das condições 
procedimentais para a condução do certame e observância dos princípios constitucionais e do direito 
administrativo.  
  
6.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro e 
equipe de apoio até as 09h e 00m do dia 21/01/2020, em 02 (dois) envelopes lacrados e 
indevassáveis, no setor de licitação do Município de Coronel Vivida, contendo em sua parte externa, 
além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
Envelope nº 01 – Proposta 
Pregão Presencial n° 01/2020 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MARMITAS 
(REFEIÇÕES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO 
NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 
Empresa: 
CNPJ: 
Telefone: 
E-mail: 
Data da Abertura:   21 de janeiro de 2020. 
Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas. 
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Envelope nº 02 – Habilitação 
Pregão Presencial n° 01/2020 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MARMITAS 
(REFEIÇÕES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO 
NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 
Empresa:  
CNPJ: 
Telefone: 
E-mail: 
Data da Abertura:   21 de janeiro de 2020. 
Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas. 
 
6.3. A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa, e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
preferencialmente numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
Caso a procuração já tenha sido apresentada no credenciamento, não há necessidade de apresentar 
novamente junto com a proposta/habilitação. 

 
6.4. Os documentos necessários à habilitação/proposta/credenciamento poderão ser apresentados em 
via original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou por membro da Comissão 
Permanente de Licitação ou Pregoeiro ou Equipe de Apoio; por publicação em Órgão de Imprensa 
Oficial, via simples do documento com confirmação da autenticidade através da internet se for o caso. 
  
6.4.1. A autenticação dos documentos pelos Membros da Comissão de Licitação ou Pregoeiro ou Equipe 
de Apoio poderá ser feita durante a sessão, desde que o proponente  tenha  enviado  a  cópia  no  
envelope  de  documentação/proposta, e apresente o original até o momento da análise de seus 
documentos. 
  
VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 
7.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço e CNPJ; 
b) Número do Pregão; 
c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações deste Edital; 
d) Valor proposto, em moeda corrente nacional. 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; 
e) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, sendo que as propostas que omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo 
período de 60 (sessenta) dias consecutivos, cujo prazo não se confunde com o prazo de validade da 
Ata de Registro de Preços, onde a proposta vencedora terá seus preços assegurados durante a 
validade da referida ATA; 
f) Prazo de vigência da Ata é de 06 (seis) meses, sendo que as propostas que omitirem ou 
indicarem prazo de vigência superior ao máximo permitido, serão entendidas como válidas pelo 
prazo de vigência solicitado no edital. 
 

7.2. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.  
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7.3. Os proponentes deverão formalizar proposta POR ITEM. A extensão dos itens, da expectativa 
(estimativa) de serviços para o período de 06 (seis) meses se encontra detalhada no ANEXO I deste 
edital.  
 
7.4. No preço cotado obrigatoriamente deverão estar incluídas todas as despesas com impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais, despesas com transporte, seguros, materiais, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitárias, e/ou quaisquer outros ônus fiscais e 
tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, não cabendo ao Município de Coronel Vivida 
quaisquer custos adicionais. 
 
7.5. Os preços cotados pela concorrente do objeto da presente licitação deverão ser em moeda 
corrente no país, sendo que o mesmo não sofrerá qualquer reajustamento sob nenhuma hipótese. 
 
7.6. Deverá ser observado o preço unitário máximo para o item, conforme o ANEXO I (Termo de 
Referência), sendo que o valor equivalente a este preço em reais não sofrerá nenhum reajuste. 
 
7.7. Não poderão ser modificadas as quantidades, unidades e especificações constantes do ANEXO I 
(Termo de Referência). 
 
7.8. A apresentação da proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente 
tomou conhecimento de todos os elementos especificados, documentação da Licitação, e que obteve do 
município, informações satisfatórias para elaboração de sua proposta.  
 
7.9. Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com as exigências deste Edital e 
seus anexos. 
 
7.10. A PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR NO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS, 
PROPOSTA DE PREÇOS IMPRESSA E EM MÍDIA DIGITAL: (CD-R), OU PEN DRIVE, CUJO ARQUIVO 
PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DEVERÁ SER OBTIDO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO.  
 
7.10.1. O PROGRAMA E O MANUAL PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (KIT 
PROPOSTA) ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO SITE www.coronelvivida.pr.gov.br PARA 
DOWNLOAD. 
 
7.11. A proposta a ser apresentada impressa no sistema kit proposta poderá cortar a descrição 
completa de algum item, devido à quantidade de caracteres, porém cotando o item, entende-se que a 
proponente concorda e atende a todas as especificações exigidas no Anexo I, termo de referência do 
edital, não havendo o que se falar em desclassificação do item. 
 
7.12 Disposições gerais referentes às propostas: 
 
7.12.1. Os interessados nesta licitação deverão, às suas expensas obter as informações necessárias à 
correta avaliação dos custos e prazos que terão para o cumprimento da Ata de Registro de Preços.  

 
7.12.2. Fica entendido que as especificações e demais elementos fornecidos pelo Contratante são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 
omita em outro, será considerado específico e válido. 
 
7.12.3. O valor deverá ser discriminado em reais, com até 02 (duas) casas após a virgula. 
 
 

http://www.coronelvivida.pr.gov.br/
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VIII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 
8.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos relacionados nos subitens 
abaixo: 
 
8.1.1. Da Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro comercial, para empresa individual;  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores;  
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do registro de ata 
de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) de investidura ou nomeação 
da diretoria em exercício; 

 
d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
8.1.2. Da Regularidade Fiscal e trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), retirado via internet no máximo 
90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrução Normativa da SRF nº 
200 de 13 de setembro 2002); 
 
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, mediante a 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários 
relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do artigo 11 da Lei 
Federal n.º 8.212/1991; 
 
c) Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), 
expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento denominado "Situação 
de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data marcada para abertura dos 
envelopes e processamento do Pregão; 

 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em 
relação a tributos estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante; 

 
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débito em 
relação a tributos municipais, expedida pela Prefeitura do Município sede da licitante; 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com 
validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta Licitação (www.tst.jus.br/certidao). 
  
8.1.3. Da Qualificação econômica e financeira:  
 

http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, onde conste o prazo de validade e não havendo, somente será aceita com data de emissão não 
superior a 90 (noventa) dias;  

 
b) Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado Sede da empresa ou da repartição competente 
(Cartório de Registro de Títulos e Documentos, quando a empresa estiver registrada no mesmo), 
emitida no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura das propostas. 
 
8.1.4. Das Declarações: 
 
a) Declaração de fatos impeditivos, recebimento da documentação e não contratação de menor (ver 
modelo conforme Anexo III); 
 
b) Declaração de Incompatibilidade Negocial (modelo Anexo VII); 
 

OBS: Caso o documento exigido no item 8.1.3, letra “b” e caso o documento exigido no item 
8.1.1, letras “a” e/ou “b” já tenha sido apresentado pela licitante no ato de credenciamento, a 
mesma fica desobrigada de apresenta-lo no Envelope nº 02 – Da Habilitação. 
 

8.2.  Disposições gerais referentes aos documentos: 
 
8.2.1. Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, desde que legíveis. 
 
8.2.2. A falta de qualquer documento exigido no presente Edital implicará na inabilitação do Licitante, 
não sendo concedido em nenhuma hipótese, prazo para apresentação de documento(s) faltante(s). 
 
8.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no certame 
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, de acordo com a 
previsão contida no art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
8.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
 
8.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura da ata, ou para a revogação da licitação. 
 
8.6. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, devendo estar válidas na 
data de abertura dos envelopes dos documentos de habilitação. 
 
8.7. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretará a inabilitação do 
licitante. 
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8.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
IX - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO  
 
9.1. No horário e local indicado no Preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão 
Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, os quais 
apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme Anexo II, deste Edital e entregarão os documentos para credenciamento e, em envelopes 
separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 
9.1.1. Apreciados os documentos de credenciamento, passar-se-á à abertura dos envelopes de 
proposta de preços. 
 
9.1.2. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não 
puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de 
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço 
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço.  
 
9.2. 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 às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 
c) Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento e que não sejam passíveis de saneamento na própria sessão. 
 

9.2.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduzirão 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.  
 
9.2.2. Serão desclassificadas as propostas que excederem ao preço máximo unitário do item. 

 
9.2.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
 
9.3. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

 
a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso 
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes.  
 

9.3.1. Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item.  
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9.4. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma sequencial, 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.  
 
9.4.1. 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.  
 
9.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço.  
 
9.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances.  
 
9.7. 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.  
 
9.8. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor.  
 
9.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.  
 
9.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço.  
 
9.10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, apurados mediante as pesquisas de preços já realizadas pela divisão de compras do 
município. 
 
9.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 
de habilitação de seu autor.  
 
9.12. Eventuais dúvidas com relação à autenticidade dos documentos de habilitação poderão ser 
sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
 
9.12.1. A verificação será certificada pela Equipe de Apoio e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  
 
9.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
 
9.13. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 8.1 do item VIII, o 
Pregoeiro, se necessário, diligenciará.   
 
9.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame.  
 
9.15. 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, 
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até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 
 
X – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 
10.1. Os esclarecimentos e as impugnações ao presente Edital poderão ser feitos até às 17h:30min do 
2º (segundo) dia útil antes da data fixada para a realização da sessão pública do Pregão, por qualquer 
cidadão ou licitante. 
 
10.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e 
número do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-
símile para contato, devendo ser protocolada na sede do Município de Coronel Vivida, no endereço 
indicado no preâmbulo, no horário das 08h00min às 17h30min, ou encaminhada através de e-mail no 
endereço eletrônico: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br. 
 
10.3. Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o qual é o responsável pela 
elaboração do presente edital, decidir sobre a petição/pedidos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e 
a resposta será disponibilizada no site www.coronelvivida.pr.gov.br. 
 
10.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos prazos 
legais.  
 
10.5. Acolhida a impugnação/pedidos, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
10.6. Após a indicação do vencedor, qualquer licitante deverá manifestar, imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer, sob pena de preclusão. 
 
10.7. Existindo a intenção mencionada no subitem anterior, a mesma será registrada em ata, 
juntamente com a motivação para recorrer, cabendo ao pregoeiro avalia-la, liminarmente, decidindo 
pela aceitação ou não, do recurso. 
 
10.8. Aceita a manifestação referida no subitem 10.6, será concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentarem contrarrazões em igual número de dias, devidamente protocolado, contados a partir da 
notificação do recurso, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.9. O recurso será dirigido ao Município de Coronel Vivida, Paraná, no endereço indicado no 
preâmbulo, no horário das 08h00min às 17h30min, ou encaminhado através de e-mail no endereço 
eletrônico: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br. O(s) mesmo(s) será(ão) encaminhado(s) por intermédio 
do Pregoeiro à autoridade competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo 
mínimo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
10.10. O acolhimento do recurso, pela autoridade competente, implicará, tão somente, na invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.11. 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.  
 

mailto:licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
http://www.coronelvivida.pr.gov.br/
mailto:licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
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10.12. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  
 
10.13. 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. 
 
XI – DO REGISTRO DE PREÇOS E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
11.1. O registro do objeto desta licitação será feito por item, à licitante cuja proposta seja considerada 
vencedora. 
 
11.2. O registro do preço do licitante vencedor será inserido em ata pelo Pregoeiro, ao final da sessão 
do pregão, sempre que não houver manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso.  
 
11.3. Ocorrendo a interposição de recursos, a homologação ocorrerá após a decisão dos mesmos. 
 
11.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só podendo ser 
efetuada após decididos os recursos, se houverem, e após a adjudicação pelo pregoeiro e equipe de 
apoio e confirmada a regularidade de todos os procedimentos adotados. 
 
XII - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  
12.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, o PROPONENTE VENCEDOR 
será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante do Anexo VIII, 
deste Edital, que firmará o compromisso para futura contratação entre as partes, com validade de 06 
(seis) meses.  
 
12.2. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se ao fornecimento do produtos pelos 
preços nela registrados. 
 
12.3. Na assinatura da Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência da 
Ata de Registro de Preços.  
 
12.4. O proponente vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, 
para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste edital e das demais sanções legais aplicáveis. O prazo para assinar a Ata de 
Registro de Preços poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 
Contratante. 
 
12.5. Opcionalmente, a Ata de Registro de Preços poderá ser enviada via e-mail à empresa para que 
seja colhida a assinatura do responsável, ou preposto habilitado, para posterior encaminhamento ao 
Município de Coronel Vivida. 
 
12.6. A assinatura da Ata de Registro de Preços estará condicionada: a apresentação do documento de 
procuração devidamente reconhecida em cartório, que habilite o seu representante a assinar a Ata de 
Registro de Preços em nome da empresa.  
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XIII - DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
13.1.  As marmitas deverão ser fornecidos pela Detentora, conforme necessidade. As quantidades 
apresentadas são apenas estimativas, não obrigando o município a adquiri-las. As marmitas serão 
registrados pelo prazo de 06 (seis) meses e serão entregues conforme solicitação da Secretaria de 
Obras, Viação e Urbanismo, inclusive aos sábados, domingos e feriados, quando necessário, conforme 
as condições estabelecidas neste edital.  
 
13.2. As marmitas objeto desta licitação deverão ser entregues conforme descrição do item ganho, 
correndo por conta da Detentora as despesas de transporte, seguros, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 
13.3. O Município de Coronel Vivida reserva-se o direito de não receber os itens desta licitação, em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13.4. A Detentora é obrigada a substituir, imediatamente e às suas expensas, marmitas, refeições e 
lanches em que se verifiquem irregularidades.  
 
XIV - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
14.1. A Detentora deverá apresentar para aprovação no município, toda vez que for necessário, dados 
informativos sobre os produtos, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à qualidade e 
procedência.  
 
14.2. O município reserva-se ainda o direito de recusar todo e qualquer produto que não atender as 
especificações contidas no presente Edital, ou que seja considerado inadequado pelo município.  
 
14.3. Na hipótese de complementação, a detentora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado.  
 
 XV - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
15.1. O preço ajustado será pago, através da Tesouraria do município, diretamente em conta corrente 
bancária em nome do favorecido, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da 
nota fiscal eletrônica juntamente com relatório das quantidades entregues no mês, sua conferência e 
aceitação pelo Departamento competente.  
 
15.2. As notas fiscais / faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Detentora e seu 
vencimento ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente após a data de sua apresentação 
válida.  
  
15.3. O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da Detentora. 
 
15.4. Considerando a Norma de Procedimento Fiscal nº 067/2010 de 27 de Agosto de 2010, o item 6 
da Normas de Procedimentos Fiscais nº 095/2009 passa a vigorar com a seguinte redação:  

 
“6.1. Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota 
Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, 
independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações: 
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6.1.1. destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade 
de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
6.1.2. com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente; 
6.1.3.  de comércio exterior.” 

 
15.5. Empresas que não apresentarem NF’e conforme orientações acima descritas terão seus 
pagamentos retidos até a apresentação da nota fiscal, de acordo com normatização exarada 
pela Receita Estadual do Paraná, Norma de Procedimentos Fiscais nº 067/2010 de 27 de Agosto 
de 2010. 
 
XVI - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 
16.1. Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital correrão por 
conta de dotação orçamentária especifica abaixo: 
 

Órgão/ 
unidade 

Unidade Funcional Programática Elemento Fonte 
Código 

Reduzido 
08/02 Departamento de Viação 08.002.26.782.0032.2.057 3.3.90.30.07.99 000 1043 

 
XVII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
17.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta do Município de Coronel 
Vivida, Estado do Paraná, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 
7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  
 
17.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas aqui 
previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue: 
 
17.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o preço total da Ata de Registro de Preços, no caso da 
vencedora dar causa ao cancelamento do mesmo. 
 
17.2.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o preço total da Ata de Registro de Preços, por dia de atraso, 
no caso da vencedora não cumprir qualquer cláusula deste edital ou ata, até o limite máximo de 10 
(dez) dias corridos, quando se dará por cancelada a Ata.  
 
XVIII – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA 
 
18.1. O Contratante reserva-se o direito de cobrar da Detentora e a Detentora obriga-se a fornecer ao 
Contratante toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto desta Ata, bem como a 
facilitar ao Contratante a fiscalização do fornecimento dos produtos ora contratados. 
 
18.2. O Contratante reserva-se o direito de exercer a fiscalização sobre o fornecimento dos produtos e, 
ainda, aplicar multa ou rescindir a ata, caso a Detentora desobedeça quaisquer das cláusulas 
estabelecidas nesta Ata. 
 
18.3. A fiscalização do Contratante não diminui ou substitui as responsabilidades da Detentora, 
decorrente de obrigações aqui assumidas. 
 
18.4.  Conforme Portaria nº 08/2018, caberá à gestão da Ata de Registro de Preços ao Assessor de 
Planejamento Sr. Adenilson Adão Menegussi, nomeado através do Decreto nº 6.690 de 06 de dezembro 
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de 2019, a quem compete todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas na 
Ata. 
 
18.5. A fiscalização da Ata ficará a cargo do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, cabendo aos 
fiscais, o servidor Sr. Atalibio Alves Antunes, matriculado sob nº 1-9; e a servidora Sra. Mari de Jesus 
Reis Lazzari designada pelo Decreto nº 6.135 de 18 de janeiro de 2017; a responsabilidade pelo 
acompanhamento da execução do objeto do presente registro de preços, informando ao gestor às 
ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da Ata. 
 
18.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Detentora 
pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa 
de quaisquer de seus empregados ou prepostos.  
 
18.7. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não elide nem diminui a 
responsabilidade da Detentora quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, 
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, as 
quais não implicarão corresponsabilidade do Contratante ou do servidor designado para a fiscalização.  
 
18.8. Ao Contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados.  
 
18.9.  Por força do contido no art. 68, da Lei n. 8.666/93, a Detentora, por ocasião da assinatura da Ata 
de Registro de Preços, deverá indicar preposto, aceito pelo fiscal da Ata, para representá-la sempre 
que for necessário. 
 
XIX - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
 
19.1. Estabelece as práticas vedadas aos licitantes e detentoras, ensejando sanções pelo 
descumprimento desta cláusula em todas as atas de registro de preços celebrados com a 
Administração Pública Municipal. 
 
19.2. Os licitantes devem observar e a Detentora deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo 
o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual, para os propósitos desta 
cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução da ata 
de registro de preços; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 
de licitação ou execução da ata de registro de preços; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes com ou sem 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 
níveis artificiais e não competitivos; 
d) “pratica coercitiva”: prejudicar, ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou 
indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar de modo incorreto 
as ações da parte; 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas e inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do município, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o CONTRATANTE promover inspeção. 
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19.3. Será rejeitada a proposta de adjudicação se concluído que o Licitante indicado para adjudicação 
ou seus agentes, ou seus subconsultores, subcontratados, prestadores de serviços, fornecedores e/ou 
seus empregados, tenham, direta ou indiretamente, se envolvido em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir pela ata de registro de preços em questão. 
 
19.4. Os licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus subcontratados, agentes, pessoal, consultores e 
prestadores de serviços concordam expressamente em permitir ao Contratante ou qualquer pessoa 
por este indicada inspecionar todas as contas, registros e outros documentos referentes à licitação e à 
execução da Ata de Registro de Preços, bem como serem tais documentos objeto de auditoria 
designada pelo Contratante. 
 
19.5. Ao Contratante, garantida a prévia defesa, se aplicará as sanções administrativas pertinentes e 
previstas na legislação brasileira, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou 
pessoa física Detentora em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas, no 
decorrer da licitação ou na execução da ata de registro de preços, sem prejuízo das demais medidas 
administrativas, criminais e cíveis. 
 
XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1. 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.  
 
20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente. 
 
20.3. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem 
assinadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes.  
 
20.3.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata.  

 
20.4. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem como as 
propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes que 
desejarem.  
 
20.5. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.  
 
20.6. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário 
Oficial do Município.  
 
20.7. Os envelopes contendo os documentos de habilitação que não forem abertos durante a 
licitação deverão ser retirados no Departamento de Licitação do Município de Coronel Vivida, Paraná, 
após a celebração da ata, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de inutilização (de seu 
conteúdo por meio de incineração ou picotagem).  
 
20.8. A vencedora é responsável pelos danos causados diretamente ao município ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento objeto desta licitação, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento pelo Contratante. 
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20.9. São de responsabilidade da vencedora, todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes do fornecimento do objeto da presente licitação e a sua inadimplência não 
transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá o objeto da contratação. 
 
20.10. A empresa licitante fica obrigada a garantir a qualidade dos produtos / serviços fornecidos.  
 
20.11. Deverão ser respeitadas todas as leis vigentes no âmbito Federal, Estadual e Municipal. 
 
20.12. O Contratante reserva, ainda, o direito de paralisar ou suspender o fornecimento contratado, 
mediante pagamento único e exclusivo daqueles já entregues, considerando-se, para tanto, os preços 
unitários. 
 
20.13. Na execução e recebimento do fornecimento contratado, serão observadas as disposições da Lei 
nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
 
20.14. A vencedora se obriga a manter, durante toda a contratação, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  
 
20.15. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Presidente da Comissão de 
Licitação, que decidirá, com base na legislação vigente. 
 
20.16. No julgamento das propostas e da habilitação o Pregoeiro, no interesse da Administração, 
poderá relevar omissões puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
20.17. A ausência de assinatura em documento, incluindo a proposta de preços, emitido pela 
proponente poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para 
ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata. 
  
20.18. Considerando o disposto no Art. 3º da Lei nº 13.726 de 08 de outubro de 2018 visando a 
desburocratização e simplificação dos atos e procedimentos administrativos de competência do 
município, se, a empresa optar pela conferência através do agente administrativo, caberá a este: 

I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com 
aquela constante do documento de identidade do signatário ou com a assinatura constante do 
contrato social da empresa, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, 
lavrar sua autenticidade no próprio documento; 
II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação 
entre o original e a cópia, atestar a autenticidade; 
III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia autenticada 
pelo próprio agente administrativo. 

 
20.19. Integram o presente Edital: 
 
Anexo I – Termo de referência;  
Anexo II – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo III – Declaração de fatos impeditivos, recebimento da documentação e não contratação de 
menor; 
Anexo IV – Dados adicionais para anexar na proposta elaborada no sistema; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VI – Modelo de Procuração; 
Anexo VII – Declaração de Incompatibilidade Negocial;  
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Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços.  
  

20.19. Dúvidas a respeito deste Pregão poderão ser dirimidas no horário compreendido das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas, no Departamento de Licitações, sita na Praça Ângelo Mezzomo 
s/n. neste município. Informações: Departamento de Licitações: (46) 3232-8300. 
 
20.20. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Coronel Vivida.  
 

 
Coronel Vivida, 07 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

______________________________________ 
Ademir Antonio Aziliero 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1 - OBJETO 
 
Constitui objeto do presente termo de referência o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MARMITAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, conforme estimativas e exigências descritas abaixo. 
 
1.2 - Da escolha pelo registro de preços: 

 
1.2.1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal 
de preços relativos à aquisição futura de serviços, onde as empresas disponibilizam serviços a preços 
e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste 
Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no 
entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do 
certame. 
 
1.2.2 - Na licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde a empresa vencedora 
manterá seus preços registrados, durante o período de 06 (seis) meses, tornando-os disponíveis, 
caso necessite o Município de Coronel Vivida efetuará aquisições nas quantidades julgadas 
necessárias e aos mesmos preços registrados no certame. 

  
 
2 - JUSTIFICATIVA 
 

Justifica-se a realização deste certame, a necessidade de fornecimento de alimentação 
diretamente no local de trabalho, para os servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e 
Urbanismo, que não podem deslocar-se para suas residências durante o horário de almoço e/ou janta, 
devido ao curto espaço de tempo e a distância em que se encontram realizando os serviços a eles 
designados. 
 O Registro de Preços justifica-se pelo fato de que não é possível definir previamente quando e 
qual a quantidade exata deverá ser fornecida, devido a intempéries climáticas, a localização dos 
serviços. 

Faz–se necessário a abertura de nova licitação, pois a que está vigente não tem mais saldo. 
As quantidades foram colocadas de acordo com o fornecimento do último processo, e incluída 

uma dieta especial para um funcionário, que por problemas de saúde precisa ser diferenciada. 
 
 
3 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E QUANTIDADES 
 

As licitantes interessadas deverão fornecer os produtos abaixo relacionados com as seguintes 
quantidades e características mínimas: 
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3.1. Refeições Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo 

ITEM QTDE UN CÓD DESCRIÇÃO VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
MÁXIMO 

TOTAL R$ 

1 2.000 UN 5015 FORNECIMENTO DE MARMITEX, PESO APROXIMADO 
DE 900 GRAMAS, COMPOSTO POR: 01 TIPO DE FEIJAO 
(TIPO 1) OU LENTILHA; ARROZ (PARBOILIZADO TIPO 
1, SEM IMPUREZAS); 01 TIPO DE MASSA (MACARRÃO 
COM MOLHO, LASANHA, CANELONE, NHOQUE COM 
MOLHO) - 02 TIPOS DE CARNE (FRANGO A MILANESA, 
BIFE ACEBOLADO, LINGUICINHA, BISTECA DE PORCO, 
RABADA OU MÚSCULO, FRANGO ASSADO); 01 FRITURA 
(BATATA FRITA, POLENTA FRITA OU MANDIOCA 
FRITA); 01 REFOGADO (MORANGA CABOUTIA, 
BATATA INGLESA OU DOCE, REPOLHO, LEGUMES 
DIVERSOS); 01 COMPLEMENTO (PURE DE BATATA, 
POLENTA OU CANJIQUINHA); A CADA MARMITEX 
DEVE SER FORNECIDO UM MARMITEX DE SALADA 
SEM CUSTO ADICIONAL  

17,93 35.860,00 

2 300 UN 19489 FORNECIMENTO DE MARMITEX, PESO APROXIMADO 
DE 900 GRAMAS, COMPOSTO POR: 01 TIPO DE FEIJAO 
PRETO OU CARIOCA (TIPO 1); ARROZ INTEGRAL, 
(PARBOILIZADO TIPO 1, SEM IMPUREZAS); GRAO DE 
BICO; MACARRAO INTEGRAL, MANDIOCA COZIDA OU 
BATATA DOCE COZIDA, 02 TIPOS DE CARNE MAGRA 
(FRANGO, BIFE, BISTECA DE PORCO); 01 REFOGADO 
(MORANGA CABOUTIA, BATATA INGLESA, REPOLHO, 
LEGUMES DIVERSOS); A CADA MARMITEX DEVE SER 
FORNECIDO UM MARMITEX DE SALADA SEM CUSTO 
ADICIONAL 

18,10 5.430,00 

VALOR MÁXIMO TOTAL R$ 41.290,00 

3.2.1. Os produtos deverão ser retirados diretamente pela Contratante, na sede da Detentora, no 
perímetro urbano do Município de Coronel Vivida – Pr, em horário a ser previamente acertado.  

 
4 - DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
4.1. As marmitas deverão ser fornecidos pela empresa vencedora, conforme necessidade. As 
quantidades apresentadas são apenas estimativas, não obrigando o município a adquiri-las. As 
marmitas serão registradas pelo prazo de 06 (seis) meses e serão entregues conforme solicitação da 
Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, inclusive aos sábados, domingos e feriados, quando 
necessário, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
 
4.2. As marmitas, objeto desta licitação deverão ser entregues conforme descrição do item ganho, 
correndo por conta da Detentora as despesas de transporte, seguros, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 
4.3. O Município de Coronel Vivida reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com 
o previsto neste instrumento convocatório, podendo aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
4.4. A DETENTORA é obrigada a substituir, imediatamente e às suas expensas, produtos em que se 
verifiquem irregularidades.  
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5 - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1. O preço ajustado será pago, através da Tesouraria do Município, diretamente em conta corrente 
bancária em nome do favorecido, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente após a entrega da 
nota fiscal eletrônica, sua conferencia e aceitação pelo Departamento competente. 
 
5.2. As notas fiscais / faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Detentora e seu 
vencimento ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente após a data de sua apresentação 
válida.  
 
5.3. O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da Detentora. 

 
5.4. Considerando a Norma de Procedimento Fiscal nº 067/2010 de 27 de Agosto de 2010, o item 6 da 
Normas de Procedimentos Fiscais nº 095/2009 passa a vigorar com a seguinte redação:  
 

“6. Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota 
Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, 
independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações: 
6.1.1 destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade 
de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
6.2.2 com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente; 
6.3.3  de comércio exterior.” 
 

5.5. Empresas que não apresentarem NF’e conforme orientações acima descritas terão seus 
pagamentos retidos até a apresentação da nota fiscal, de acordo com normatização exarada 
pela Receita Estadual do Paraná, Norma de Procedimentos Fiscais nº 067/2010 de 27 de Agosto 
de 2010. 
 
 
6 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA 
 
6.1. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de cobrar da DETENTORA e a DETENTORA obriga-se a fornecer 
ao MUNICÍPIO toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto desta ata de registro 
de preços, bem como a facilitar ao MUNICÍPIO a fiscalização das entregas dos produtos ora 
contratados. 
 
6.2. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de exercer a fiscalização sobre os produtos e, ainda, aplicar 
multa ou rescindir a ata de registro de preços, caso a DETENTORA desobedeça quaisquer das cláusulas 
estabelecidas nesta Ata. 
 
6.3. A fiscalização do MUNICÍPIO não diminui ou substitui as responsabilidades da DETENTORA, 
decorrente de obrigações aqui assumidas. 
 
6.4. O MUNICÍPIO poderá designar um ou mais representantes para fazer a gestão, fiscalização e 
acompanhamento do fornecimento dos produtos, devendo estes anotar e registrar todas as 
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados 
 
6.5. Conforme portaria nº 08/2018, caberá a gestão da Ata de Registro de Preços ao Assessor de 
Planejamento Sr. Adenilson Adão Menegussi, nomeado através do Decreto nº 6.690 de 06 de 
Dezembro de 2019, a quem compete todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições 
estipuladas nessa Ata. 
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6.6. A fiscalização da ata ficará a cargo do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, cabendo aos 
fiscais, o Servidor Sr. Atalibio Alves Antunes, matriculado sob nº 1/9 e a Servidora Sra. Mari de Jesus 
Reis Lazarri, designada pelo Decreto nº 6.135 de 18 de Janeiro de 2017, a responsabilidade pelo 
acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando o gestor da ata as 
ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da ata. 
 
6.7. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do MUNICÍPIO, não elide nem diminui a 
responsabilidade da DETENTORA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, 
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, as 
quais não implicarão corresponsabilidade do MUNICÍPIO ou do servidor designado para a fiscalização.  
 
6.8. Ao MUNICÍPIO não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados.  
 
6.9.  Por força do contido no art. 68, da Lei n. 8.666/93, a DETENTORA, por ocasião da assinatura da 
ata, deverá indicar preposto, aceito pelo fiscal desta ata, para representá-la sempre que for necessário. 
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ATENÇÃO: OBSERVAR QUE DEVE SER ANEXADO JUNTO COM ESTE DOCUMENTO FORA DOS 
ENVELOPES: CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL COMPROVANDO ESTAR 

ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO NO REGIME DE ME OU EPP, CASO SEJA PROCURADOR, TAMBÉM CÓPIA 

AUTENTICADA DA PROCURAÇÃO. 
DOCUMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE 

  
 

ANEXO II 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
Local e data 
 
Pregão Presencial n° 01/2020.    
 
 
 
 

O abaixo assinado, representante legal da Empresa __________________________, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n°............................, com sua sede (endereço completo), em conformidade com o 
disposto no Artigo 4°, inciso VII, da Lei Federal n° 10.520/02, DECLARA que está apta a cumprir 
plenamente os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o certame acima indicado. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal ou Procurador da empresa 

CPF e RG do declarante 
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ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E NÃO 
CONTRATAÇÃO DE MENOR. 

 
 
 
Identificação da Proponente 
 

Declaramos, para fins de participação no Pregão Presencial nº 01/2020, que não existem 
fatos que impeçam a nossa participação nesta licitação e, também, de que nos comprometemos, sob as 
penas da Lei, a levar ao conhecimento do Município de Coronel Vivida – Secretaria Municipal de 
Administração, qualquer fato superveniente, posterior, que venha a impossibilitar a habilitação, de 
acordo com o estabelecido no parágrafo 2º do Artigo 32 da Lei 8.666/93. 
 

Declaramos, ainda, que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como todas as 
informações necessárias que possibilitem a entrega da proposta, em conformidade com a Lei nº 
10.520/02 e 8.666/93, concordando com os termos da presente licitação. 
 

Declaramos, finalmente, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei 8666/93, 
acrescido pela Lei 9.854/99, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e que não empregamos menor de dezesseis anos. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal ou Procurador da empresa 

CPF e RG do declarante 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
 

DADOS ADICIONAIS PARA ANEXAR NA PROPOSTA ELABORADA NO SISTEMA  
 

ATENÇÃO, A PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE NO SISTEMA KIT PROPOSTA, 
DEVENDO SOLICITAR O ARQUIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES E BAIXAR O PROGRAMA E O 

MANUAL NO SITE www.coronelvivida.pr.gov.br. 
 

Valor total proposto R$ xx,xx (xxxxxxxxxxx). 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
Prazo de execução: conforme edital. 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE: 
CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 
CPF: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
AGÊNCIA: 
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 
E-MAIL: 
 
2 - CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação. 
2.2. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais 
como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o 
fornecimento.  

 
3 – DECLARAÇÃO 

 Declaramos, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte ME/EPP.) 

 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE (se houver) 
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA OU PROCURADOR) 
CPF Nº ................................. 

 
(DOCUMENTO NÃO OBRIGATÓRIO) 

 

http://www.coronelvivida.pr.gov.br/
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ANEXO V 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO 
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU 

EPP) 
 
 
 
 
 

  ------------(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº ------------, sediada,------ (Endereço Completo) 
Declaro (amos) sob as penas da lei, para todos os fins de direito, especificamente para participação de 
licitação na modalidade de pregão, que estou (amos) sob o regime de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
 
 
(Local e Data) 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal ou Procurador da empresa 

CPF e RG do declarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

Página 27 de 35 

 

ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

Ao 
Pregoeiro do Município de Coronel Vivida – PR 
Pregão Presencial nº01/2020 

 
 

Por este instrumento particular de Procuração, a (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), com sede 
(ENDEREÇO COMPLETO) inscrita no CNPJ sob nº (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), representada neste ato pelo 
Sr. (NOME), portador da Cédula de Identidade RG nº (xxxxxxxxxxxx) e CPF nº (xxxxxxxxx) nomeia e 
constitui seu bastante procurador o (a) Sr. (a) (NOME), portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 
(XXXXXXXXX) e CPF nº (XXXXXX), a quem confere amplos poderes para representa-la perante o 
Município de Coronel Vivida – PR, no que se referir ao Pregão Presencial nº 01/2020, com poderes 
para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta em 
nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, 
desistir expressamente de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativos, 
assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, podendo, enfim 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar 
contratos de fornecimento/serviços e demais compromissos (opcional). 
 
Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais. 
 
 
Cidade, dia, mês e ano 
 
 
 
 
Nome completo (REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
RG e CPF 
 

RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO OU REALIZAR CONFERÊNCIA ATRAVÉS DE 
AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME ITEM 20, SUBITEM 20.18 DESTE EDITAL. 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL  
 

 
 
 
 

A empresa ............................................. declara para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em 
atendimento às normas vigentes que não possui em seu quadro societário pessoas vedadas pelos 
incisos do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Além disso, declara que não possui em seu quadro societário pessoas que tenham incompatibilidade 
negocial com o município nos termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 13 do STF. 
 
 
 
E por ser expressão de verdade, dou fé. 
 
 
 
 
 
(Local e Data) 
 
 
 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal ou Procurador da empresa 

CPF e RG do declarante 
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ANEXO VIII 
 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2020              PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
 
       PRAZO: de xx de xxxxx de 2020 a xx de xxxxx de 2020 
 
Ata de registro de preços que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - 
PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, Centro, Estado 
do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 76.995.455/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Sr. 
Frank Ariel Schiavini, portador do CPF sob o nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2, denominado 
CONTRATANTE e do outro, a empresa XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
xxxxxx, no município de xxxxx (xxxxx), Estado xxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º  xxxxx, neste ato 
representada pelo Sr. xxxxxxxx, portador do CPF nº xxxxxx e RG nº xxxxx, a seguir denominada 
DETENTORA,  vencedora da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020, do tipo 
menor preço por ITEM no sistema de registro de preços, para FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
DE MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO QUANDO 
EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO., fundamentados na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Lei Municipal nº 1.708, de 18 de setembro de 2003, Decreto Municipal nº 3263, de 28 de 
setembro de 2006, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações e Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei 
Complementar Municipal nº 18, de 20 de dezembro de 2007, Lei complementar Municipal nº 27 de 15 
de outubro de 2009 e legislação complementar vigente, em estrita observância aos Diplomas Legais 
que norteiam as Licitações e Contratos Administrativos, mediante as cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
Parágrafo Único: A presente Ata tem por objeto constituir o sistema de registro de preços para 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO 
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO., de 
conformidade com as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, partes integrantes 
deste instrumento, independente de sua transcrição e conforme abaixo discriminado: 
 

ITEM 
CÓD. 

LC 
QTD. UNID. DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ESTIMADO 

R$ 

       

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO    R$  

 (xxxxx) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO 
Parágrafo Primeiro: Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outro órgão ou entidade 
da Administração, mediante consulta prévia ao Contratante.  
Parágrafo Segundo: Caberá a DETENTORA da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas.   
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes dos eventuais fornecimento, objeto desta ATA, serão 
pagas por intermédio das dotações orçamentárias, conforme abaixo discriminadas: 
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Órgão/ 

unidade 
Unidade Funcional Programática Elemento Fonte 

Código 
Reduzido 

08/02 Departamento de Viação 08.002.26.782.0032.2.057 3.3.90.30.07.99 000 1043 

 
Parágrafo Segundo: As despesas de outros órgãos ou entidades do CONTRATANTE que utilizem desta 
Ata correrão por sua conta.  
Parágrafo Terceiro: O CONTRATANTE reserva se o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade 
da quantidade estimada.  
  
CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS 
Parágrafo Primeiro: Os preços dos produtos a serem contratados, são os constantes da presente Ata, 
ofertados pela DETENTORA acima classificada com os menores preços.  
Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE monitorará os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados.  
Parágrafo Terceiro: O CONTRATANTE convocará a DETENTORA para negociar o preço registrado e 
adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de 
mercado.  
Parágrafo Quarto: Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, a 
DETENTORA poderá ser liberada do compromisso assumido, caso comprove, mediante requerimento 
fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista 
de preços de fabricantes, despesas de pessoal, etc), que não pode cumprir as obrigações assumidas, 
devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.  
Parágrafo Quinto: Não será concedido nenhum reajustamento de preços no período da ata de registro 
de preços, ressalvada a hipótese de aplicação do Artigo 65, Inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, que 
prevê a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da ata.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses, de xx de 
xxxxx de 2020 a xx de xxxxx de 2020. 
Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo rescindir a Ata, independentemente 
de infringência contratual por parte da DETENTORA, mediante notificação prévia de 15 (quinze) dias, 
sem aplicação de multas, tendo em vista o princípio da supremacia do interesse público sobre o 
particular. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
Parágrafo Primeiro: Cumprir o objeto da Ata de Registro de Preços, efetuando os fornecimentos 
especificados no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão Presencial nº xx/2020, 
adjudicados no certame dentro do prazo determinado pelo CONTRATANTE, de acordo com o preço 
registrado e a cláusula oitava.  
Parágrafo Segundo: Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.  
Parágrafo Terceiro: Assumir, com responsabilidade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte, carga e descarga, despesas com 
pessoal e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo CONTRATANTE.  
Parágrafo Quarto: Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na entrega do objeto deste instrumento sob a sua 
responsabilidade ou por erros relativos a sua execução.  
Parágrafo Quinto: Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o CONTRATANTE.  



 
 

Página 31 de 35 

 

Parágrafo Sexto: Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou 
contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que 
lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contratação.  
Parágrafo Sétimo: Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação 
da DETENTORA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação sem autorização expressa do CONTRATANTE.  
Parágrafo Oitavo: Manter-se, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DEMAIS ÓRGÃOS OU ENTIDADES 
PARTICIPANTES 
Parágrafo Primeiro: Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a DETENTORA, 
efetuando os pagamentos de acordo com a cláusula nona.  
Parágrafo Segundo: Notificar, formal e tempestivamente, a DETENTORA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da ata de registro de preços.  
Parágrafo Terceiro: Notificar a DETENTORA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.  
Parágrafo Quarto: Acompanhar a entrega do objeto contratado, efetuado pela DETENTORA, podendo 
intervir durante a sua entrega, para fins de ajustes ou suspensão de fornecimento. 
Parágrafo Quinto: Fiscalizar o fornecimento por um representante do CONTRATANTE, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à 
Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.  
Parágrafo Sexto: O Departamento de Administração será responsável pela pratica de todos os atos de 
controle do registro de preços.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
Parágrafo Primeiro: As marmitas deverão ser fornecidas pela Detentora, conforme necessidade. As 
quantidades apresentadas são apenas estimativas, não obrigando o município a adquiri-las. As 
marmitas serão registradas pelo prazo de 06 (seis) meses e serão entregues conforme solicitação da 
Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, inclusive aos sábados, domingos e feriados, quando 
necessário, conforme as condições estabelecidas neste edital. 
Parágrafo Segundo: Os itens objeto desta licitação deverão ser entregues conforme descrição do item 
ganho, correndo por conta da Detentora as despesas de transporte, seguros, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
Parágrafo Terceiro: A Detentora está sujeita à fiscalização dos alimentos no ato da entrega e 
posteriormente, reservando-se a este município, através do responsável, o direito de não receber os 
alimentos, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o alimento não ser 
de primeira qualidade. Caso os alimentos sejam entregues em desacordo com os requisitos 
estabelecidos pelo Contratante, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá 
substituí-lo ou complementá-lo imediatamente. As despesas decorrentes de frete e transporte das 
refeições no local designado, e quaisquer outras despesas adicionais que incidam direta e 
indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto a ser contratado, correrão por conta e 
risco exclusivo da empresa vencedora, sem a inclusão posterior de qualquer custo adicional, além 
daqueles apresentados na proposta de preços. 
Parágrafo Quarto: O recebimento será efetivado nos seguintes termos:  
I - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação das refeições com as especificações 
constantes neste Termo de Referência.  
II - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade das refeições e consequente 
aceitação pelo Setor Competente.  
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Parágrafo Quinto: O Município de Coronel Vivida reserva-se o direito de não receber os produtos em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 
Parágrafo Sexto: A detentora é obrigada a substituir, imediatamente e às suas expensas, produtos em 
que se verifiquem irregularidades.  
Parágrafo Sétimo: Por ocasião da entrega dos itens, a Detentora deverá colher comprovante de entrega 
contendo a data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração ou pelo responsável 
designado na respectiva requisição dos itens. 
Parágrafo Oitavo: Durante o período da Ata, o Contratante poderá requerer do município sede da 
licitante, informações relacionadas ao Alvará de Funcionamento, bem como Atestados de Vistoria 
realizados pela Vigilância Sanitária local. Caso o órgão fiscalizador encontre irregularidades, serão 
adotadas providências para a rescisão contratual.  
 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Parágrafo Primeiro: O preço ajustado será pago, através da Tesouraria do município, diretamente em 
conta corrente bancária em nome do favorecido, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente após a 
entrega da nota fiscal eletrônica juntamente com relatório das quantidades entregues no mês, sua 
conferência e aceitação pelo Departamento competente.  
Parágrafo Segundo: As notas fiscais / faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
DETENTORA e seu vencimento ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente após a data de 
sua apresentação válida.  
Parágrafo Terceiro: O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da 
DETENTORA. 
Parágrafo Quarto: Considerando a Norma de Procedimento Fiscal nº 067/2010 de 27 de Agosto de 
2010, o item 6 da Normas de Procedimentos Fiscais nº 095/2009 passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“6. Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota 
Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente 
da atividade econômica exercida, realizem operações: 

6.1. destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade 
de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 

6.2. com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente; 
6.3. de comércio exterior.” 

Parágrafo Quinto: Empresas que não apresentarem NF’e conforme orientações acima descritas terão 
seus pagamentos retidos até a apresentação da nota fiscal, de acordo com normatização exarada pela 
Receita Estadual do Paraná, Norma de Procedimentos Fiscais nº 067/2010 de 27 de Agosto de 2010. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO  
Parágrafo Primeiro: O Contratante reserva-se o direito de cobrar da Detentora e a Detentora obriga-se 
a fornecer ao Contratante toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto desta Ata, 
bem como a facilitar ao Contratante a fiscalização do fornecimento dos produtos ora contratados. 
Parágrafo Segundo: O Contratante reserva-se o direito de exercer a fiscalização sobre o fornecimento 
dos produtos e, ainda, aplicar multa ou rescindir a ata, caso a Detentora desobedeça quaisquer das 
cláusulas estabelecidas nesta Ata. 
Parágrafo Terceiro: A fiscalização do Contratante não diminui ou substitui as responsabilidades da 
Detentora, decorrente de obrigações aqui assumidas. 
Parágrafo Quarto: Conforme portaria nº 08/2018, caberá a gestão da Ata de Registro de Preços ao 
Assessor de Planejamento Sr. Adenilson Adão Menegussi, nomeado através do Decreto nº 6.690 de 06 
de dezembro de 2019, a quem compete todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições 
estipuladas nessa Ata. 
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Parágrafo Quinto: A fiscalização da ata ficará a cargo do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, 
cabendo aos fiscais, o Servidor Sr. Atalibio Alves Antunes, matriculado sob nº 1/9 e a Servidora Sra. 
Mari de Jesus Reis Lazarri, designada pelo Decreto nº 6.135 de 18 de Janeiro de 2017, a 
responsabilidade pelo acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando o 
gestor da ata as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da ata. 
Parágrafo Sexto: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Detentora pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa 
ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.  
Parágrafo Sétimo: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não elide nem 
diminui a responsabilidade da Detentora quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as 
partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições 
técnicas, as quais não implicarão corresponsabilidade do Contratante ou do servidor designado para a 
fiscalização.  
Parágrafo Oitavo: Ao Contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados 
inadequados.  
Parágrafo Nono: Por força do contido no art. 68, da Lei n. 8.666/93, a Detentora, por ocasião da 
assinatura da Ata de Registro de Preços, deverá indicar preposto, aceito pelo fiscal da Ata, para 
representá-la sempre que for necessário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: 
Parágrafo Segundo: Pelo CONTRATANTE, quando: 
a) A DETENTORA descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  
b) A DETENTORA não retirar a Nota de Empenho e/ou a Ordem de Serviços no prazo estabelecido, 
sem justificativa aceitável;  
c) A DETENTORA der causa a rescisão administrativa da ATA; 
d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ATA;  
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
f) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado;  
Parágrafo Terceiro: Pela DETENTORA quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de executar o objeto de acordo com a Ata de Registro de Preços.  
Parágrafo Quarto: Nas hipóteses previstas no parágrafo terceiro, a comunicação do cancelamento do 
preço registrado será publicada na Imprensa Oficial Municipal juntando-se o comprovante ao 
expediente que deu origem ao registro.  
Parágrafo Quinto: A solicitação da DETENTORA para cancelamento do registro de preço deverá ser 
protocolada na sede do CONTRATANTE, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas 
previstas no Edital e nesta Ata, caso não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado à DETENTORA 
o contraditório e a ampla defesa.  
Parágrafo Sexto: Cancelada a Ata em relação a uma DETENTORA, o CONTRATANTE poderá contratar 
com aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço.  
Parágrafo Sétimo: Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo CONTRATANTE, a DETENTORA 
será comunicada por correspondência com aviso de recebimento.  
Parágrafo Oitavo: No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a 
comunicação será feita na Imprensa Oficial Municipal, considerando-se cancelado o preço registrado a 
partir da publicação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
Parágrafo Primeiro: A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Coronel Vivida - PR, pelo prazo de até 05 
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(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena. 
Parágrafo Segundo: A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Município e no 
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 
demais cominações legais. 
Parágrafo Terceiro: A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas aqui previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue: 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o preço total da ata de registro de preços, no caso da 
DETENTORA dar causa ao cancelamento da mesma; 
c) Multa de 1% (um por cento) sobre o preço total da ata de registro de preços, por dia de atraso, no 
caso da DETENTORA não cumprir qualquer clausula do edital ou da ata, até o limite máximo de 10 
(dez) dias corridos, quando se dará por cancelada a Ata; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração 
por período não superior a 5 (cinco) anos; e 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
f) A aplicação da sanção prevista no parágrafo terceiro, não prejudica a incidência cumulativa das 
penalidades das alíneas b, c e d, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de 
reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de 
eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 
Parágrafo Quarto: Ocorrendo à inexecução de que trata o parágrafo segundo, reserva-se ao órgão 
contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem 
de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as 
providências cabíveis. 
Parágrafo Quinto: A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, ficará sujeita 
às mesmas condições estabelecidas no Edital. 
Parágrafo Sexto: A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da 
assessoria jurídica do Município de Coronel Vivida – PR. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
Parágrafo Primeiro: Estabelece as práticas vedadas aos licitantes e contratada/detentora, ensejando 
sanções pelo descumprimento desta cláusula em todos os contratos/atas de registro de preços 
celebrados com a Administração Pública Municipal. 
Parágrafo Segundo: Os licitantes devem observar e a contratada/detentora deve observar e fazer 
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual, para os 
propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 
contrato/ata de registro de preços; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 
de licitação ou execução do contrato/ata de registro de preços; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes com ou sem 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 
níveis artificiais e não competitivos; 
d) “pratica coercitiva”: prejudicar, ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou 
indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar de modo incorreto 
as ações da parte; 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas e inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do município, com o objetivo de impedir materialmente a 
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apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o CONTRATANTE promover inspeção. 
Parágrafo Terceiro: Será rejeitada a proposta de adjudicação se concluído que o Licitante indicado 
para adjudicação ou seus agentes, ou seus subconsultores, subcontratados, prestadores de serviços, 
fornecedores e/ou seus empregados, tenham, direta ou indiretamente, se envolvido em práticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir pelo contrato/ata de registro 
de preços em questão. 
Parágrafo Quarto: Os licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus subcontratados, agentes, pessoal, 
consultores e prestadores de serviços concordam expressamente em permitir ao CONTRATANTE ou 
qualquer pessoa por este indicada inspecionar todas as contas, registros e outros documentos 
referentes à licitação e à execução do contrato/ata de registro de preços, bem como serem tais 
documentos objeto de auditoria designada pelo CONTRATANTE. 
Parágrafo Quinto: Ao Contratante, garantida a prévia defesa, se aplicará as sanções administrativas 
pertinentes e previstas na legislação brasileira, se comprovar o envolvimento de representante da 
empresa ou pessoa física DETENTORA em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato/ata de registro de preços, sem 
prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 
Parágrafo Único: A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município, 
ficará a cargo da Administração e, da contratação por outros órgãos ou entidades da Administração 
que utilizarem desta Ata, por conta desses, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Parágrafo Primeiro: Integram esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório – Pregão Presencial 
nº 01/2020 e seus anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada pela DETENTORA da Ata, 
constando os preços de fechamento da operação e a documentação de habilitação, de cujos teores as 
partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua anexação.  
Parágrafo Segundo: Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em 
complemento a esta Ata, definirem sua extensão e dessa forma, regerem a execução adequada do 
instrumento ora celebrado.  
Parágrafo Terceiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito do Município, observadas às 
disposições estabelecidas na legislação vigente.  
Parágrafo Quarto: Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de contratações dela decorrente.  
Parágrafo Quinto: O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o de Coronel Vivida-PR, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
E, por estarem justos e acordados, assinam a presente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo ciente, para que produzam seus efeitos legais e 
jurídicos.  
 
Coronel Vivida, xx de xxxxx de 2020. 
 
 

 
Testemunhas:...........................................................................                             ............................................................................ 
 

.................................................... 
Frank Ariel Schiavini 

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

Prefeito Municipal   
CONTRATANTE  DETENTORA 



 

 

Prefeitura do Município de Mandaguaçu 
ESTADO DO PARANÁ 

Paço Municipal "Hiro Vieira" 

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400 
www.mandaguacu.pr.gov.br 

 

                                                                               Divisão de Licitação e Patrimônio 1 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PREGÃO Nº. 116/2019 

Processo Nº. 311/2019 

 

1) OBJETO DA AQUISIÇÃO E ESTIMATIVA DE QUANTIDADE A SER 

FORNECIDA: Aquisição de refeições prontas tipo "marmitas" para os servidores dos 

departamentos municipais, (conforme descrito no edital e anexo); pelo sistema de registro 

de preços, conforme as necessidades dos departamentos municipais, a partir da publicação da 

Ata de Registro de Preços. 

2) CUSTO ESTIMADO PARA FINS DE LIMITE MÁXIMO DE PREÇO: conforme 

orçamentos levantados junto a fornecedores do objeto a ser adquirido, foi obtido o preço de 

mercado por item. Salienta-se que os orçamentos foram apresentados pelos fornecedores com 

base na informação acima referida e levando-se em conta que o registro de preços terá 

validade por um ano.  

3) CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 3.1.a) O início da entrega das marmitas deverá 

ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias após assinatura da Ata de Registro. 

b)As marmitas serão entregues mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo 

Setor Competente, no local e horário indicados, correndo por conta exclusiva da Contratada 

os custos de entrega. 

c)As marmitas poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídas 

imediatamente, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

d)O fornecedor está sujeito à fiscalização dos alimentos no ato da entrega e posteriormente, 

reservando-se a Contratante, através do responsável, o direito de não receber os alimentos, 

caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o alimento não ser de 

primeira qualidade. 

e)Para o fornecimento das marmitas, deverão ser obedecidas as exigências e normas de ordem 

sanitária, de produção, conservação, transporte e de comercialização; quando instituídas pelas 

Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.  

f)Todas as marmitas deverão estar acondicionadas em embalagens de papel alumínio ou 

isopor, e não serão aceitas embalagens violadas, danificadas. 

g)A Contratante estará sujeita à fiscalização dos alimentos no ato da entrega e posteriormente, 

reservando-se a Contratada, através do responsável, o direito de não receber os alimentos, 

caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o alimento não ser de 

primeira qualidade. 

h)Local e horário de entrega: Serão previamente avisados pelos setores solicitantes, sendo 

que as marmitas deverão ser entregues em todo o perímetro urbano e rural do Município. 
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i)A Ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

4) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento, decorrente da entrega dos produtos 

objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até 

30 (trinta) dias, contados do recebimento dos produtos em cada autorização de fornecimento, 

após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 

competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, 

inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

5) PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: trata-se, a presente licitação, de registro de 

preços, de modo que a execução contratual poderá ter como limite máximo com base nos 

preços registrados pelo prazo de um ano, contados da data da publicação da ata de registro de 

preço. 

 

 Mandaguaçu, 04 de dezembro de 2019 

 

 

 

 

Anito Rocha de Oliveira  

Dir Administrativo 

 

 

 

 

 

MAURICIO APARECIDO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS PARA PREGÃO Nº. 116/2019 

 

1) REFERÊNCIA: PROC. Nº. 311/2019 

2) OBJETO DO CERTAME: Aquisição de refeições prontas tipo "marmitas" para os 

servidores dos departamentos municipais, pelo sistema de registro de preços, estimando-se o 

fornecimento conforme as necessidades dos departamentos municipais. 

3) CUSTO ESTIMADO PARA FINS DE LIMITE MÁXIMO DE PREÇO: conforme 

orçamentos levantados junto a fornecedores do objeto a ser adquirido, foi obtido o preço de 

mercado por item. Salienta-se que os orçamentos foram apresentados pelos fornecedores com 

base no fornecimento e levando-se em conta que o registro de preços terá validade por um 

ano.  

4) NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO: A presente contratação justifica-se face ao interesse 

público de proceder o atendimento aos servidores que necessitem fazer um horário 

diferenciado como por exemplo plantões, campanhas, cursos e/ou treinamentos que os 

impossibilite de fazer o horário de almoço convencional. Então pensando no bem-estar dos 

servidores e no bom desenvolvimento de suas atividades faz-se necessária essa contratação. 

5) CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS E EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO: serão aceitas as propostas de acordo com os limites de preços 

estabelecidos no edital e conforme os critérios estabelecidos em lei; quanto às exigências de 

habilitação, serão observadas as exigências constantes em lei. 

6) SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: segue conforme edital anexo. 

7) ORÇAMENTO ESTIMADO: verificando-se os preços estabelecidos e as quantidades de 

fornecimento projetadas para o prazo de um ano, estima-se que será gasto o valor total de R$  

103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais). 

8) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: haverá o pagamento na medida em que for 

sendo entregue o(s) produto(s). 

9) PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: a contratação onerará as dotações orçamentárias 

respectivas quando efetivada, tal(is) como: 

67/150/254/268/373/396/397395/545/544/543/691/715/725/3.3.90.39.00.00.00.00. 

 

 Mandaguaçu, 04 de dezembro de 2019.  

 

 

 

MAURICIO APARECIDO DA SILVA 
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Prefeito Municipal 

 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/2019 – (RP) 

PROCESSO Nº. 311/2019 

  

  A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, 

por meio de seu Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, torna público que no dia 10/01/2020, 

às 09:00 hrs, na sala de reuniões da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, 

localizada na Rua Bernardino Bogo, 175, centro, no Município de Mandaguaçu, Estado do 

Paraná, será realizada licitação na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, objetivando o registro de preços para contratação total ou parcial, observadas as 

disposições contidas na Lei Federal Nº. 10.520/02, Decreto Federal Nº. 3.555/00 e suas 

alterações c/c o Decreto Estadual N°. 24.649/03, aplicando – se, subsidiariamente, no que 

couber, a Lei Federal Nº. 8.666/93, cujo item de número 1 (um), será RESERVADO para 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP), em conformidade com a Lei 

Complementar Federal 147/2014, que altera a Lei Complementar 123/2006 com suas 

alterações e demais exigências. 

Telefone para contatos e esclarecimentos: (44) 3245-8400, sobre o edital, das 8:30h às 

11:30h e das 13h às 17h. 

  

1. DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto deste certame: Aquisição de refeições prontas tipo "marmitas" para os 

servidores dos departamentos municipais. 

1.2. Limite de Preço por item, conforme valores estipulados no memorial descritivo, com previsão 

máxima de R$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais). 

1.3. O registro de preços terá validade por um ano, contado da data da publicação da Ata de 

Registro de Preços. 

1.4. A validade do registro de preços não prejudicará contrato firmado para término após o 

período de validade, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências deste 

Edital e seus anexos. 
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2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:  

a) empresas que não atenderem às condições deste Edital; 

b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham 

sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e municípios e nas respectivas entidades da Administração Indireta, ou tenham sido 

suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de 

Mandaguaçu;  

c) empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 

si;  

d) pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for dirigentes ou servidores da 

Prefeitura Municipal de Mandaguaçu. 

e) não poderão participar do certame empresas em cujo quadro de empregados figuram 

parentes, em linha reta, colateral ou afinidade, até o terceiro grau, da autoridade contratante 

ou de ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento no Município de Mandaguaçu. 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

3.1.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa  

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, 

devendo protocolar o pedido junto à Prefeitura, ou encaminhar por e-mail: 

licitacaomandaguacu@hotmail.com, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no 

prazo de 24 horas. 

3.1.1.  Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão 

pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

3.3.  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o Pregoeiro, para proceder 

ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar do 

procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. 

4.2.  Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir 

nas fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste 

Edital, por sua representada. 

mailto:licitacaomandaguacu@hotmail.com
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4.3.  A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na 

impossibilidade de interveniência nas fases do procedimento licitatório, inclusive formulação 

de lances. 

4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) tratando-se de representante legal da empresa, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou órgão competente, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura (com cópias autenticadas ou apresentação dos originais para 

conferência); 

b) tratando-se de simples procurador (outro representante que não seja o representante legal 

da empresa), deve ser apresentado CREDENCIAMENTO, com reconhecimento de firma 

por parte da empresa que o está firmando, NO 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 estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial ou órgão competente, que comprove os poderes do mandante 

para a outorga (com cópias autenticadas ou apresentação dos originais para conferência). 

4.5 O representante legal e/ou o simples representante deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto.  

4.6. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do 

Pregão; no caso de cópias, estas devem estar autenticadas por tabelião ou serem autenticadas 

pelo Pregoeiro ou membro da sua Equipe de Apoio. 

4.7. A não-apresentação, ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame. 

4.8. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente 

credenciado. 

4.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE 

PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO 

 

Toda empresa que participar do certame, devera necessariamente protocolar os envelopes 

Proposta de Preços, e Habilitação, antes do horário previsto para a abertura do certame, 

protocolo este que será fornecido no balcão de atendimento da Prefeitura Municipal de 

Mandaguaçu. 

5.1. No dia, hora (hora de Brasília/DF) e local designados neste edital, na presença dos 

interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o 

Pregoeiro, que dirigirá os trabalhos, após abertura da reunião, receberá os documentos abaixo 

relacionados,  sendo registrados em ata os nomes dos licitantes: 
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5.1.1. Declaração, separada de qualquer envelope, dando ciência de que cumpre os 

requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo constante 

no anexo próprio deste Edital;  

5.1.2. Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de Preço 

(Envelope Nº. 1) e Habilitação (Envelope Nº. 2). 

5.2. Aberta a sessão não serão mais admitidos novos licitantes. 

5.2.1 Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preço e Habilitação deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados em seu corpo e identificados 

com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos 

conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e 

“b” a seguir: 

a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/2019 

PROCESSO Nº. 311/2019 

JULGAMENTO DIA 10/01/2020 ÀS 09:00 HORAS  

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO) 

  

b) envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/2019 

PROCESSO Nº. 311/2019 

JULGAMENTO DIA 10/01/2020 ÀS 09:00 HORAS 

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) 

 

5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados 

em original, ou por qualquer processo de cópia simples ou autenticada por cartório 

competente, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial; no caso de cópias simples, 

devem estar acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pelo Pregoeiro ou sua 

equipe de apoio. 

5.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes 

ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, 

gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das Propostas de Preços. 

5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus anexos, deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente. 
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5.6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 

apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 

traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

5.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos 

documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo 

estabelecimento da empresa que efetivamente fornecer o objeto da presente licitação. 

5.8. A não-entrega da declaração exigida no subitem 5.1.1 deste Edital implicará o não-

recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da 

Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame 

licitatório. 

5.9. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – 

ENVELOPE “A” 

 

6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope fechado, identificado 

como Envelope “A”.  

6.2. A proposta para o item licitado deverá ser apresentada em uma via digitada, com a 

indicação do preço unitário e total do item, devidamente datadas, rubricadas as suas folhas e 

assinada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá 

conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte: 

a) designação do número desta licitação; 

b) prazo de validade não inferior a 60 DIAS, contados da data de abertura, sendo que, na falta 

de tal informação, será considerado proposto o prazo citado nesta alínea; 

c)  declaração, no corpo da proposta ou digitado/escrito à parte que: Nos preços 

mantidos  na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de 

lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição 

do objeto da licitação; a Prefeitura Municipal de Mandaguaçu não admitirá qualquer alegação 

posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante 

sobre os preços cotados; 

d) Apresentar para uma maior agilidade do certame, proposta digitada, em Pen-Drive ou CD 

com proposta emitida através do sistema “Betha AutoCotação” - atualizado. Para efetuar a 

cotação neste sistema, a licitante deverá solicitar junto à prefeitura os arquivos gerados do 

sistema compras/pregão do município. 

Instruções para instalação do programa Betha Autocotação, no site: 

www.mandaguacu.pr.gov.br 

http://www.mandaguacu.pr.gov.br/
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6.3. Os alimentos deverão ser preparados na cozinha da empresa da Contratada, utilizando-se 

matéria prima e insumos de primeira qualidade; admite-se a utilização de alguns alimentos 

semi-elaborados considerados essenciais ao processo.  

a) O transporte das refeições, deverá ser realizado em veículos apropriados da empresa 

Contratada, devidamente higienizado e climatizado e em que estejam acondicionados em 

recipientes térmicos hermeticamente fechados.  

b) Deverá ser empregado hipoclorito de sódio ou equivalente, para a assepsia das 

verduras utilizadas no processo de preparo dos alimentos.  

c) Os alimentos preparados deverão obedecer em todas as fases, as técnicas corretas de 

culinária, ser saudáveis e adequadamente temperados, respeitando as características próprias 

dos ingredientes, assim como os diferentes fatores de modificação físico, químico e biológico, 

no sentido de assegurar a preservação dos nutrientes.  

d) Não poderão ser utilizados utensílios de cozinha de madeira ou que contenham 

qualquer parte de madeira (tais como: tábua, colher, cabo de faca, etc.), devendo ser 

substituídos por utensílios fabricados com polietileno.  

e) Qualquer tipo de alimento preparado em dias anteriores pela empresa, não poderá ser 

reutilizado no preparo das refeições.  

f) A empresa Contratada deverá observar rigorosamente a legislação sanitária e as 

normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do trabalho emanadas dos órgãos 

públicos competentes. Em caso de interdição das instalações próprias da empresa em 

decorrência de eventual auto de infração, a Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de 

pleno direito, adotando a Contratante, as providências cabíveis.  

g) A quantidade a ser servida deve estar sempre adequada, conforme a capacidade da 

embalagem mínima exigida.  

h) Os alimentos devem estar harmoniosamente dispostos no recipiente descartável.  

i) O sabor dos pratos é elemento essencial, não devendo ser excessivamente temperado 

nem insosso. Os alimentos utilizados devem ser, tanto quanto possível, frescos e naturais. 

j) A empresa deve prestar garantia de acondicionamento dos alimentos que preserve sua 

qualidade e integridade física, e não serão aceitas embalagens violadas. 

6.3.1. O início da entrega das marmitas deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias após 

assinatura da Ata de Registro. 

As marmitas serão entregues mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor 

Competente, no local e horário indicados, correndo por conta exclusiva da Contratada os 

custos de entrega. 

As marmitas poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídas 

imediatamente, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

O fornecedor está sujeito à fiscalização dos alimentos no ato da entrega e posteriormente, 

reservando-se a Contratante, através do responsável, o direito de não receber os alimentos, 

caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o alimento não ser de 

primeira qualidade. 
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Para o fornecimento das marmitas, deverão ser obedecidas as exigências e normas de ordem 

sanitária, de produção, conservação, transporte e de comercialização; quando instituídas pelas 

Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.  

Todas as marmitas deverão estar acondicionadas em embalagens de papel alumínio ou isopor, 

e não serão aceitas embalagens violadas, danificadas. 

A Contratante estará sujeita à fiscalização dos alimentos no ato da entrega e posteriormente, 

reservando-se a Contratada, através do responsável, o direito de não receber os alimentos, 

caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o alimento não ser de 

primeira qualidade. 

Local e horário de entrega: Serão previamente avisados pelos setores solicitantes, sendo que 

as marmitas deverão ser entregues em todo o perímetro urbano e rural do Município. 

A Ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

6.4.  Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a 

variação dos custos. 

6.5 A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das 

licitantes proponentes às condições deste edital.  

Ficam vedadas: 

a) a subcontratação total ou parcial do objeto pela contratada a outra empresa; 

b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato. 

 

7.  DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 

“B” 

 

7.1.  As licitantes deverão apresentar no Envelope “B” – “Documentos de Habilitação”, 

documentos que demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item.  

7.1.1  Serão aceitas as Certidões, em original, obtidas pela internet, dentro do prazo de 

validade, sujeitando-as às verificações, caso necessário. 

7.1.2 – Os documentos que não houver data de vencimento terão validade até 60 (sessenta) dias 

contados da data de sua emissão. 

 

7.2.1.  SÃO EXIGIDOS QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores; quanto a esta exigência, observa-se 

que: 
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1) a apresentação de alteração contratual vigente, na qual esteja consolidado todo o 

contrato social, substitui o contrato originário e todas as demais alterações; 

2) é necessária, caso não seja a via original, a autenticação, por cartório ou servidor, em todas 

as folhas do contrato social e alterações (ou consolidação) apresentados; 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

3) Declaração de não parentesco conforme Anexo VIII. 

 

7.2.2. SÃO EXIGIDOS QUANTO À REGULARIDADE FISCAL: 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou a sede da licitante; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

e) certidão negativa de debito trabalhista (CNDT). 

 

7.2.2.1. SÃO EXIGIDOS QUANTO À REGULARIDADE TECNICA: 

 

a) carta credenciamento (Modelo anexo, este documento deverá ser entregue no ato do 

credenciamento, portanto fora de qualquer envelope): 

b) declaração de idoneidade (modelo anexo). 

c) declaração de inexistência de emprego a menor de 18 anos, salvo na condição de 

aprendiz (modelo anexo). 

 

7.2.2.2. São exigidos quanto à Qualificação Econômico Financeira: 

 

a) Certidão negativa de concordata e falência. 

 

7.2.3. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: 

 

7.2.3.1 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação, 

a licitante deverá comprovar o seu enquadramento da seguinte forma: 
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a) no caso de microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, deve 

auferir, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 480.000,00 

(quatrocentos e oitenta mil reais); 

b) No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, deve auferir, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 

480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais). 

7.2.3.2 Caso a licitante queira se valer dos benefícios do tratamento diferenciado conferido à 

microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar, separadamente de qualquer 

envelope e logo no início do certame, declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado conferido pela 

legislação; caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente essa declaração, 

não lhe será conferido o tratamento diferenciado, ainda que efetivamente seja microempresa 

ou empresa de pequeno porte. 

7.2.3.3 Assegura-se às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito desta 

licitação: 

a) a apresentação de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição;  

b) o prazo de cinco dias úteis, prorrogáveis por igual período a pedido, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do 

certame (momento imediatamente posterior à fase de habilitação), para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, caso a documentação de 

regularidade fiscal exigida nos editais contenha alguma restrição; 

c) como critério de desempate, preferência de contratação, entendendo-se por empate 

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

7.2.3.4 A não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” do item 

7.2.2.3 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

7.2.3.5 Para efeito do disposto na alínea “c” do item 7.2.2.3, ocorrendo o empate, proceder-se-

á da seguinte forma: 

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

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

adjudicado em seu favor o objeto licitado; nesse caso, após o encerramento dos lances, a 

microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, 

sob pena de preclusão;  

b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma da alínea “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese da alínea “c” do item 7.2.2.3, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito.  

7.2.3.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos na alínea “c” 

do item 7.2.2.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

7.2.3.7 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2.2.3, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.2.3.8 O disposto nos itens 7.2.2.3 a 7.2.2.7 somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

8. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO  

 

8.1. No dia, hora (hora de Brasília/DF) e local designados no edital, será realizada sessão 

pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o 

representante legal ou o representante simples proceder ao respectivo credenciamento, 

comprovando possuir os necessários poderes para formulação de propostas verbais 

(lance) e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

8.2.  Aberta a sessão, os representantes legais entregarão ao Pregoeiro declaração dando 

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso 

VII do art. 4° da Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 (conforme anexo próprio) e, em 

envelopes separados, a proposta comercial e a documentação de habilitação. 

8.3. O pregoeiro procederá com a abertura dos envelopes “A” contendo as propostas 

comerciais, que deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as 

quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital, classificando as  

propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em 

valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço para o 

objeto licitado.  

8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de três, para que os representantes das licitantes participem dos 

lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas. 

8.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 

representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 

valores distintos e decrescentes; os lances verbais serão feitos para o total do item ou lote até 

o encerramento do julgamento deste. 
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8.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as 

demais, em ordem decrescente de valor.  

8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes em relação ao valor 

total do item ou lote, sempre inferiores à proposta de menor preço. 

8.9.  Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito.  

8.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para cada item ou lote, para 

confirmação das suas condições habilitatórias 

8.12. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou 

vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas 

nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer 

atividade oferecida em sua proposta. 

8.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 

adjudicado o objeto do certame. 

8.15. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições; 

b) apresentem valores manifestamente excessivos (superiores aos fixados nos anexos a este 

edital) ou manifestamente inexequíveis; 

c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o 

julgamento. 

8.16. Nas situações previstas nos itens 8.9, 8.10 e 8.14, o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.17. O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, no prazo 

máximo de 48 horas após o encerramento deste Pregão, nova proposta escrita 

acompanhada de nova Planilha de Preços, observando o disposto no item 6.2, em 

conformidade com o anexo deste Edital e de acordo com o correspondente item ou lote 

adjudicado. 
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8.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes que 

desejem assiná-la. 

8.19. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento 

da proposta que não causem  prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes. 

 

9.  DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

 

9.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para  homologação. 

9.2. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a Administração 

convocará o vencedor para assinar, na sede do Município, a Ata de Registro de Preços, no 

prazo de cinco dias contados do comunicado oficial, sendo que os preços ficarão registrados 

pelo prazo de um ano contado da publicação dessa ata. 

9.3. Se dentro do prazo o convocado não assinar a Ata, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto ao preço, ou então, 

revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) àquele que der causa à revogação; o não pagamento da multa, no prazo de cinco dias 

úteis da intimação, incorrerá em suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos, conforme o art. 87, 

inciso III, da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

9.4. Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos: 

I - pelo órgão, quando este constatar que o fornecedor esteja definitivamente ou 

temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao 

registro de preços ou pela não observância das normais legais; 

II - pelo fornecedor, mediante solicitação por escrito, quando demonstrar que está definitiva 

ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação, desde que a 

justificativa seja devidamente aceita pela Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, nos termos 

legais; 

III - por relevante interesse da Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, devidamente justificado. 

9.5. Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo, 

comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se 

os preços cotados se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Federal Nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

9.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente 

licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes 

para mais ou para menos, conforme o caso. 

9.7. Constatada a necessidade do objeto, a Prefeitura Municipal de Mandaguaçu procederá à 

emissão de ordem de compra ou outro instrumento equivalente em nome do licitante,  
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observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na legislação vigente, e na 

proposta do licitante vencedor, relacionando-se os produtos pretendidos e suas quantidades, 

bem como os respectivos preços registrados, devendo a entrega ser efetuada conforme o item 

nº 6.3 deste edital. 

9.8. A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do 

licitante à inclusão dos seus preços no Sistema de Registro, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

10. DAS SANÇÕES  

 

10.1. A licitante convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar 

injustificadamente a proceder à entrega, apresentar pendências junto aos cadastros da 

Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e 

contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 cinco anos, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de 5% (cinco por 

cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais 

cominações legais. 

10.2. Fica facultado à Prefeitura, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária 

das obrigações assumidas, tal como o não cumprimento do prazo de entrega, aplicar a multa 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do objeto cuja entrega foi solicitada, sendo que a 

multa poderá ser aplicada a cada novo período de atraso.  

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das dotações 

orçamentárias: 

67/150/254/268/373/396/397395/545/544/543/691/715/725/3.3.90.39.00.00.00.00. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

O pagamento, decorrente da entrega dos produtos objeto desta licitação, será efetuado 

mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento dos produtos em cada autorização de fornecimento, após a apresentação da 

respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe 

o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 

8.666/93 e alterações. 



 

 

Prefeitura do Município de Mandaguaçu 
ESTADO DO PARANÁ 

Paço Municipal "Hiro Vieira" 

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400 
www.mandaguacu.pr.gov.br 

 

                                                                               Divisão de Licitação e Patrimônio 17 

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade das entregas realizadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 

2.271, de 1997. 

a) A verificação da adequação do fornecimento das marmitas deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

b) O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 

adequação contratual à produtividade efetivamente necessária, respeitando-se os limites de 

alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

c) A conformidade das marmitas a serem entregues deverá ser verificada juntamente com 

o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 

estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades 

e especificações técnicas, tais como: marca qualidade e forma de uso. 

d) O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme 

o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

e) O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

f) Fica designado o servidor Elton Mendes da Silva, matrícula 500301, portador do 

CI/RG nº 9.903.893-4 e inscrito no CPF/MF nº 066.673.549-27 para exercer a fiscalização e o 

acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 

58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93.  

g) Fica designado como fiscal substituto o servidor Gilberto Mulinari, matrícula 

201533, portador da CI/RG nº. 960897 e inscrito no CPF/MF nº. 204.899.949-20 para exercer 

a fiscalização e o acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos 

disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93.  

h) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

13.1. As marmitas só serão recebidas apos as verificações pelo setor competente da Prefeitura, 

por meio de vistoria e termo de recebimento, de acordo com as necessidades administrativas, 

mediante a emissão de requisição do órgão competente do Município. 

13.2. No caso de rejeição, o licitante deverá providenciar a imediata troca, sob pena de ser 

aplicada a multa estabelecida no subitem 10.2, ficando sob sua responsabilidade todos os 

custos da operação de troca; nesse caso, a Prefeitura não se responsabilizará pelo 
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armazenamento, guarda ou por danos causados aos objetos entregues e rejeitados pelo setor 

competente.   

  

14. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

 

14.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente 

justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua 

nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 

14.2.  A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

14.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do 

procedimento licitatório. 

 

15. DOS  RECURSOS  

 

15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando então lhe será concedido o prazo de três dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

15.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

15.3. A petição poderá ser feita na sessão, e, se oral, será reduzida a termo em ata.  

15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.  

15.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 

ao licitante vencedor.  

15.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será notificado para 

entrega os equipamentos no prazo definido neste edital.  

 

16. DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou autoridade competente, 

observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei Federal N°. 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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17.2. Reserva-se ao Pregoeiro a aos membros da Equipe de Apoio o direito de solicitar, em 

qualquer época ou oportunidade, informações complementares. 

17.3. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 

indenização, poderá ser: 

a) adiada a data da abertura desta licitação; 

b) alterada qualquer condição do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua 

realização. 

17.4. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou 

cancelamento de propostas após a sua entrega. 

17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 

da sua proposta durante a realização da sessão pública de Pregão. 

17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

18 – ANEXOS DO PRESENTE EDITAL 

 

Anexo I - Memorial descritivo; 

Anexo II - Declaração de inexistência de emprego a menor de 18 anos, salvo na condição de 

aprendiz; 

Anexo III - Declaração que cumpre os requisitos do edital; 

Anexo IV - Carta credenciamento; 

Anexo V - Declaração que enquadra em micro empresa, ou empresa de pequeno porte; 

Anexo VI – Modelo de Carta Proposta; 

Anexo VII – Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos da Qualificação; 

Anexo VIII – Declaração de não Parentesco. 

 

Mandaguaçu, 04 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

Anito Rocha de Oliveira 

Dir. Administrativo 
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ANEXO  I 

Pregão Nº. 116/2019 

 

Memorial descritivo - Limite de preço por Item conforme consta no quadro abaixo 

coluna preço unitário: 

 

Item Descrição/ Especificação 
Unidad

e 

Quant

idade 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 Marmita do tamanho grande, com no 

mínimo 950 (novecentas e cinquenta) 

gramas de alimentos. Acondicionada 

em recipiente feito de papel alumínio 

ou isopor.  

A embalagem deve ter tampa 

garantindo bom fechamento, mais 

segurança no transporte e mantendo o 

sabor e a temperatura do alimento de 

acordo com inspeção sanitária. 

Alimentos apropriados ao consumo e 

sem causar danos à saúde dos 

funcionários.  

As marmitas devem conter no mínimo: 

arroz, feijão, dois tipos de carne, como 

por exemplo, frango, bife, carne de 

panela ou outra, macarrão, farofa e 

salada com no mínimo dois 

componentes diferentes, do tipo 

alface, acelga, almeirão, couve ou 

outras. 

Unidad

e 

8.000 R$ 12,90 R$ 

103.200,00 
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Quanto aos alimentos, a salada 

confeccionada deverá ter no mínimo 

dois componentes diferentes 

totalizando 90 gramas, as hortaliças 

conforme o descritivo, deverão ser 

entregues em recipiente separado não 

contabilizando no peso final da 

marmita. Os dois pratos principais 

serão constituídos por alimento de 

base de proteína (carne), sendo eles 

carnes bovinas sem osso, carne de ave 

sem osso, carne suína sem osso, 

pescados, totalizando assim 350 

gramas de pelo menos dois tipos de 

carnes. A guarnição complementará e 

combinará com o prato principal, 

preparações predominantemente a 

base de hortaliças cozidas em pedaços 

ou sob forma de purê, batata, 

mandioca e polenta podendo ser frita. 

Podem fazer parte da guarnição 

preparações a base de farinhas ou 

massas. Totalizando assim cerca de 

100 gramas. Acompanhamentos: Os 

acompanhamentos que farão parte das 

refeições são: 300 gramas de arroz 

branco, tipo 1 e 200 gramas de feijão 

tipo carioquinha. 

TOTAL  R$ 

103.200,00 
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ANEXO  II 

Pregão Nº. 116/2019 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

  

 

 

(Razão Social do licitante), inscrita no CNPJ sob o Nº. ___________________, sediada na 

(endereço completo)___  , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso 

XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da 

Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores 

de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, 

menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

  

 

Mandaguaçu, ____ de ____________ de 2019. 

  

  

  

  

 

 

  

_________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO  III 

Pregão Nº. 116/2019 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

  

  

 

(Razão Social do licitante), inscrita no CNPJ sob o n° ________________________, sediada 

na _______(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no 

inciso VII do artigo 4° da Lei N°. 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação constantes no presente edital. 

  

 

 

Mandaguaçu,  ____ de ____________ de 2019. 

  

  

 

 

  

  

_________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 

 

   

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento 
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ANEXO  IV 

Pregão Nº. 116/2019 

 

 

 

CREDENCIAMENTO 

  

 

 

 (Razão Social do licitante)____________, inscrita no CNPJ sob o n° 

________________________, sediada na _______(endereço completo), CREDENCIA, sob 

as penas da lei, o Sr. ______________________________________, RG ______________, 

CPF Nº._____________________ para representá-la em todos os atos do pregão acima 

referido, conferindo-lhe totais poderes para formular lances, negociar preço, interpor recursos 

e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

  

 

Mandaguaçu, ____ de ____________ de 2019. 

  

  

  

  

 

_________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 

  

  

 

 

Observação: Este documento deverá ser entregue no ato do credenciamento, portanto 

fora de qualquer envelope. 
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ANEXO  V 

Pregão Nº. 116/2019 

  

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

  

 

 

(Razão Social do licitante)____________, inscrita no CNPJ sob o n° 

________________________, sediada na _______(endereço completo), DECLARA, sob as 

penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado conferido pela legislação 

 

 

Mandaguaçu,  ____ de ____________ de 2019. 

  

  

  

  

 

_________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 

 

   

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento, portanto 

fora de qualquer envelope. 
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ANEXO VI 

Pregão Nº. 116/2019 

 

À 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU 

REF.    

EDITAL PREGÃO Nº. 116/2019 

PROCESO Nº. 311/2019 

ABERTURA DIA 10/01/2020 Às 09:00 horas. 

 

A Empresa_______________Rua_______na cidade de______________________, Estado do 

Paraná CNPJ Nº_______________________fone______________apresenta e submete a 

apreciação de Vossa Senhoria sua proposta de preços para Aquisição de refeições prontas tipo 

"marmitas" para os servidores dos departamentos municipais, conforme segue abaixo: 

 

Item Descrição/ Especificação 
Unidad

e 

Quant

idade 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 Marmita do tamanho grande, com no 

mínimo 950 (novecentas e cinquenta) 

gramas de alimentos. Acondicionada 

em recipiente feito de papel alumínio 

ou isopor.  

A embalagem deve ter tampa 

garantindo bom fechamento, mais 

segurança no transporte e mantendo o 

sabor e a temperatura do alimento de 

acordo com inspeção sanitária. 

Alimentos apropriados ao consumo e 

sem causar danos à saúde dos 

Unidad

e 

8.000 R$ 12,90 R$ 

103.200,00 
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funcionários.  

As marmitas devem conter no mínimo: 

arroz, feijão, dois tipos de carne, como 

por exemplo, frango, bife, carne de 

panela ou outra, macarrão, farofa e 

salada com no mínimo dois 

componentes diferentes, do tipo 

alface, acelga, almeirão, couve ou 

outras. 

Quanto aos alimentos, a salada 

confeccionada deverá ter no mínimo 

dois componentes diferentes 

totalizando 90 gramas, as hortaliças 

conforme o descritivo, deverão ser 

entregues em recipiente separado não 

contabilizando no peso final da 

marmita. Os dois pratos principais 

serão constituídos por alimento de 

base de proteína (carne), sendo eles 

carnes bovinas sem osso, carne de ave 

sem osso, carne suína sem osso, 

pescados, totalizando assim 350 

gramas de pelo menos dois tipos de 

carnes. A guarnição complementará e 

combinará com o prato principal, 

preparações predominantemente a 

base de hortaliças cozidas em pedaços 

ou sob forma de purê, batata, 

mandioca e polenta podendo ser frita. 

Podem fazer parte da guarnição 

preparações a base de farinhas ou 

massas. Totalizando assim cerca de 

100 gramas. Acompanhamentos: Os 

acompanhamentos que farão parte das 

refeições são: 300 gramas de arroz 

branco, tipo 1 e 200 gramas de feijão 

tipo carioquinha. 
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TOTAL  R$ 

103.200,00 

 

 

Obs: UTILIZAR BETHA AUTO COTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DA CARTA 

PROPOSTA, CONFORME: ITEM 6.2 – LETRA (D) 

“Apresentar concomitantemente à proposta digitada, pen-drive ou cd com proposta emitida 

através do sistema “Betha auto cotação”. Para efetuar a cotação neste sistema, a licitante 

deverá solicitar junto à prefeitura os arquivos gerados do sistema compras/pregão do 

município. 

Instruções para instalação do programa Betha AutoCotação, no site: 

www.mandaguacu.pr.gov.br. 

 

➢ OBSERVAÇÃO DO FORNECEDOR DEVE SER INFORMADO NA CARTA 

PROPOSTA ELETRONICA, EM UMA FOLHA ANEXA A PROPOSTA OU 

DIGITADA/ESCRITA A MÃO: 

 

-Nos preços mantidos  na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser 

ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem 

indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação; a Prefeitura Municipal de 

Mandaguaçu não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de 

custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mandaguacu.pr.gov.br/
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ANEXO VII 

Pregão Nº. 116/2019 

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 

À  

Comissão de Licitação 

REF.: LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/2019 

Processo Nº. 311/2019 

 

Prezados Senhores 

 

O signatário da presente, em nome da empresa _____________________________, declara, 

expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de licitação – convite em 

consideração, nos respectivos anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer 

decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes 

que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de 

executar os serviços. 

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total 

concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente 

edital. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos 

da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, 

parágrafo 2º e artigo 97 da Lei 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações. 

 

 

 

Local, ____ de _____________ de 2019 
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____________________________ 

 

Nome, Assinatura do responsável legal 

 

RG, Número e Órgão Emissor. 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

Pregão Nº. 116/2019 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

 

 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de 

seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de identidade 

nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, especialmente para o EDITAL DO 

PREGAO PRESENCIAL Nº 116/2019, que em seu quadro societário não existe nenhum 

integrante que tenha parentesco com autoridade contratante ou de ocupantes de cargos de 

direção ou assessoramento no Município de Mandaguaçu.  

 

 

 

___________, ____ de _____________ de 2019. 
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AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/2019– (RP) 

PROCESSO Nº. 311/2019 

 

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

Objeto: Aquisição de marmitas para os funcionários, (conforme descrito no edital e anexo); 

Data e Horário de protocolo das empresas, até às 09:00 horas do dia 10/01/2020; 

Data e Horário de abertura às 09:00 horas do dia 10/01/2020; 

Local: Rua Bernardino Bogo, l75 centro, no Município de Mandaguaçu, Estado do Paraná; 

Informações: O edital e seus anexos estão à disposição na Rua Bernardino Bogo, l75, Centro 

Fone (44) 3245-8400, Mandaguaçu, Estado do Paraná – site www.mandaguacu.pr.gov.br  

 

Mandaguaçu, 04 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

    Anito Rocha de Oliveira 

        Dir. Administrativo 

 

 

                                                                  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mandaguacu.pr.gov.br/
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Ofício nº 002/2020 Lupa Legislativa                                             Mandaguari, 30 de abril de 2020 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no 

exercício de sua função fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por 

intermédio do Prefeito Municipal, acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de 

análise nº 02/2020 que realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de 

contratação: 

 

Pregão Eletrônico 45/2020 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de marmitex. 

Data de abertura: 12 de maio às 09h00. 

 

Nesta conjuntura o presente ofício tem a 

pretensão de ofertar os seguintes questionamentos: 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 
Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a serem 

licitados, seguem os questionamentos elaborados por esse Poder Legislativo: 

 

Ao que parece, os descritivos dos itens à serem licitados não apresentam o detalhamento adequado, 

faltando dados como a quantidade de cada componente da marmita e a qualidade dos ingredientes 

utilizados. 

 

Acredita-se que seria importante estipular uma qualidade mínima a ser seguida, citando exemplos 

de cortes de carnes (patinho de boi moído, bisteca de boi, músculo de boi, coxa e sobrecoxa de frango, 

peito de frango, costela de porco, bisteca de porco, linguiça pura de porco, peixe cozido, peixe 

empanado), exemplos de massas (macarrão à bolonhesa, lasanha de presunto e queijo, rondelli de 

queijo, nhoque ao sugo), exemplos de verduras (alface, tomate, acelga, rúcula, agrião, pepino, almeirão, 

repolho, couve), exemplos de legumes (chuchu, cenoura, abóbora, batata, vagem, beterraba, couve flor, 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

brócolis); bem como estabelecer critérios de qualidade do arroz (tipo 1, agulhinha, parboilizado, 

integral) e do feijão (preto, carioquinha, branco). Assim, indaga-se a razão da ausência dessa 

especificação; uma vez que da forma como se encontra, a qualidade dos componentes da refeição 

poderia ser em muito inferior ao esperado e ainda assim atenderia aos requisitos do certame. 

 

Ainda, entende-se que é fundamental que seja estipulada a porcentagem de cada componente da 

marmita, estabelecendo-se quantos gramas de cada item devem compor a porção. É importante que se 

responda a razão da ausência de tais porcionamentos e gramaturas, uma vez que, da forma como se 

encontra o descritivo, poderia ser servido uma refeição composta majoritariamente de arroz, e ela 

estaria dentro dos requisitos estabelecidos na presente licitação. 

 

Outro ponto que considera-se fundamental é que haja a discrição do material em que vai ser 

acomodada a refeição, como por exemplo em recipiente descartável de alumínio ou isopor, capazes de 

conservar a temperatura e a qualidade do alimento. Considerando que o fornecimento da refeição aos 

funcionários públicos visa proporcionar-lhes comodidade, questiona-se a ausência de tal especificação 

na descrição do item que será comprado pela Administração Pública. 

 

Ainda, acredita-se que seja necessário haver a descrição da compartimentalização dos alimentos 

servidos em diferentes temperaturas, ou seja, deve-se exigir que a salada – servida fria – seja entregue 

em recipiente diverso dos demais e que seja fornecido os ingredientes necessários para o tempero. Mais 

uma vez, tendo em conta a comodidade e o bem-estar dos funcionários públicos, indaga-se acerca da 

ausência de tais requisitos mínimos para que a refeição servida esteja de acordo com o minimamente 

esperado. 

 

Temos também o ponto referente à qualidade do serviço, entendendo-se ser o caso de se estipular 

que, quando o alimento for fornecido frito não pode estar encharcado de gordura; àqueles que 

necessitam de cocção devem estar no ponto correto (nem cru/mal passado demais e nem queimado); 

que estejam devidamente temperados e que atendam aos padrões médios da boa culinária. Mais uma 

vez indaga-se a razão da ausência de tais requisitos, com o intuito de garantir o bem-estar e a saúde 

daqueles que desfrutarão das refeições. 

 

Conforme se verifica, parece faltar aos itens acima à serem licitados o devido critério de qualidade 

e quantidade, uma vez que suas especificações não estão completas. De forma que questiona: Não seria 

mais viável e facilitaria a compra/entrega das marmitex se a descrição dos itens fosse melhor elaborada? 

 

Do mais, aparentemente, o Termo de Referência ao determinar a entrega dos materiais o faz de 

maneira confusa, sem deixar claro em quais locais do município a entrega seria feita (centro, bairros 

ou zona rural) e em quais dias e horários seriam feitas; assim, é necessário que se responda quais as 

secretarias e, dentro de cada uma delas, quais os servidores que serão atendidos com a marmita e a 

justificativa para que cada um a receba; listando, preferencialmente, àqueles que foram atendidos com 

a entrega de refeições no último ano. 

 

Como exemplos de termo de referência, junta-se à este editais de licitação de marmita realizados 

por outras prefeituras do Estado do Paraná. 

 



 

 

 

 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre 

pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública e buscando resguardar 

esta entidade de possíveis prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação 

e solicita manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 10 (dez) dias 

impreterivelmente. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o 

momento, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. 

 

 

                                                                                              Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 

                                                                                                  Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 

ROMUALDO BATISTA 

Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 
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Mandaguari -Paraná  

 

Mandaguari, 08 de maio de 2020. 
RESPOSTA AO OFÍCIO Nº. 02/2020  
 
Senhor Presidente, 
Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente da Câmara Municipal de Mandaguari 

 
Ilmo Sr. Presidente, 

Em atendimento ao requerimento nº. 02/2020, o Município de 
Mandaguari – Estado do Paraná, primando sempre pela aplicação dos princípios 
norteadores da Administração Pública e de acordo com as informações coletadas 
pela Secretaria responsável, esclarece que: 

No que tange a primeira e segunda colocação a instrução parece ser de 
bom tom e corrobora com a concretização de uma melhor compra pelo município, 
inclusive não há óbice para a implementação de uma rotina de alimentos após a 
realização do pregão, tal sugestão fora repassada a Secretaria responsável para 
análise. 

Quanto aos recipientes, tem-se que o solicitado no termo de referência 
é suficientemente satisfatório, vejamos: 

 
“As marmitex deverão ser entregues em observância às normas de vigilância 
sanitária e quaisquer normas aplicáveis ao fornecimento de alimentos assim 
como suas embalagens, que deverão ser entregues devidamente lacradas e 
sem quaisquer sinais de reutilização ou sujidades.” 

 
Com relação à temperatura dos alimentos, prevê o referido termo: 
 
“Os alimentos deverão ser entregues em temperatura agradável para o 
consumo (quentes), não podendo ser entregues em hipótese alguma frios, sob 
pena de devolução.” 

 
Ainda no que tange aos alimentos que necessitam temperaturas 

diferenciadas (frios), estes poderão ser fornecidos em sacos plásticos, conforme o 
dispositivo previsto no referido edital. 

Tocante à qualidade das marmitas, o anexo 09, declaração vinculativa 
entregue pela proponente, reforça a necessidade do fornecimento ser de boa 
qualidade, sob as penas da Lei, vejamos: 
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“Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do 
Pregão...............................da Prefeitura Municipal de _______, que a 
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital 
e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a 
cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as 
penas da Lei.” (grifo nosso) 

Ainda, o item 13.2 do referido edital, resguarda o direito do Município 
em rejeitar entregas fora de qualidade, devendo o fornecedor efetuar a substituição 
do mesmo sem ônus para a Administração: 

 
“13.2 O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos 
técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e 
especificações não atendam ao que foi licitado e às condições de 
recebimento e aceitação do (s) produto (s) constantes do anexo 05 deste 
edital, e deverá ser substituído pelo fornecedor (...). (grifo nosso) 
 
Quanto aos locais de entrega, com exceção do Pronto Atendimento 

Municipal, tem-se uma grande dificuldade de previsão exata destes, visto que podem 
variar de acordo com a agenda das secretarias solicitantes, conforme descrito no 
item “FORMA DE EXECUÇÃO” do termo de referência; vejamos, por exemplo, a 

Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, não há previsibilidade dos locais 
em que as equipes estarão trabalhando daqui 3 ou 4 meses, da mesma forma a 
determinação dos nomes dos servidores que estarão designados, assim é 
praticamente impossível definir uma rotina fixa para as entregas. 

São integrantes deste procedimento as seguintes Secretarias: Secretaria 
de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos; Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Meio Ambiente e Turismo; Secretaria de Saúde; Secretaria de Assistência Social; 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento; Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer; 
Secretaria de Planejamento, Finanças e Gestão. 

Em tempo, suscitamos a importância do acompanhamento deste 
respeitável órgão aos trâmites públicos de contratações realizadas pelo Município. 

Ao ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e 
consideração. 

Atenciosamente, 
ROMUALDO BATISTA 

  Prefeito Municipal 



 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO LEGISLATIVA 01/2020 
 

 

Súmula: “Regulamenta recomendação ao poder 

Executivo Municipal na contratação de empresas 

especializadas no fornecimento de marmitas e dá 

outras providências”. 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição 

Federal e Lei Orgânica Municipal1 edita a presente Recomendação 

Legislativa, nos seguintes termos: 

 

 

Art. 1º. Durante a elaboração de termos de referência para contratação de empresas especializadas no 

fornecimento de marmitas aos servidores públicos do Município, discrimine sempre todas as obrigações da 

contratada com relação ao fornecimento da alimentação, destacadamente as seguintes: 

I - Opções disponíveis de cardápio, indicando detalhadamente quais os itens mínimos que deverão 

conter nas refeições, com a porcentagem de cada componente da marmita, estabelecendo-se quantos gramas de 

cada item devem compor a porção; 

II - Estipular uma qualidade mínima a ser seguida, citando exemplos de cortes de carnes (patinho de 

boi moído, bisteca de boi, músculo de boi, coxa e sobrecoxa de frango, peito de frango, costela de porco, 

bisteca de porco, linguiça pura de porco, peixe cozido, peixe empanado), exemplos de massas (macarrão à 

bolonhesa, lasanha de presunto e queijo, rondelli de queijo, nhoque ao sugo), exemplos de verduras (alface, 

tomate, acelga, rúcula, agrião, pepino, almeirão, repolho, couve), exemplos de legumes (chuchu, cenoura, 

abóbora, batata, vagem, beterraba, couve flor, brócolis); bem como estabelecer critérios de qualidade do 

arroz (tipo 1, agulhinha, parboilizado, integral) e do feijão (preto, carioquinha, branco); 

                                                           
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas 

de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município 

ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

III - Forma de fornecimentos da alimentação, determinando temperatura dos alimentos ou condições 

especiais aplicáveis a cada caso, inclusive com a descrição do material em que vai ser acomodada a refeição, 

como por exemplo em recipiente descartável de alumínio ou isopor, capazes de conservar a temperatura e 

a qualidade do alimento; 

IV – Determinar a compartimentalização dos alimentos servidos em diferentes temperaturas, ou seja, 

deve-se exigir que a salada – servida fria – seja entregue em recipiente diverso dos demais e que seja 

fornecido os ingredientes necessários para o tempero; 

V - Se tratar-se de fornecimento contínuo ou recorrente, regras relacionadas ao horário de 

fornecimento das refeições a fim de evitar possíveis transtornos que prejudiquem os beneficiários; 

VI - Condições mínimas de higienização e limpeza que assegurem a integridade e saúde dos usuários; 

 

Art. 2º. Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios norteadores da 

Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis prejuízos ao erário, assevera a 

importância da observância a presente recomendação. 

 

Edifício da Câmara do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, aos quinze dias do mês de maio de 

dois mil e vinte (15.05.2020). 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 

                                                                                                  Presidente 
 



 

 

 

 

Ofício nº 009/2020 Lupa Legislativa                                            Mandaguari, 13 de maio de 2020 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no 

exercício de sua função fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por 

intermédio do Prefeito Municipal, acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de 

análise nº 02/2020 que realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de 

contratação: 

 

Pregão Eletrônico 45/2020 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de marmitex. 

Data de abertura: 12 de maio às 09h00. 

 

Nesta conjuntura o presente ofício tem a 

pretensão de ofertar os seguintes questionamentos: 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando a análise empreendida no edital de licitação e a resposta encaminhada por 

esse Poder Executivo, através da Resposta ao Ofício 002/2020 da Lupa Legislativa, segue as 

seguintes considerações, feitas por esta Câmara Municipal: 

 

Face a impossibilidade de se determinar onde serão feitas as entregas de marmita e 

quais os servidores que serão beneficiados com isto, se faz necessário, para fins 

estimativos e comparativos, que o presente ofício seja encaminhado para todas as 

secretarias requisitantes para que respondam o seguinte: 

 

 Nos certames anteriores (Pregão 10/2019 e Pregão 15/2020) quais foram os servidores 

beneficiados com a marmita e qual a justificativa para que cada um deles à recebesse?  

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Considerando-se o fato de já ter havido no ano de 2020 um pregão para o registro de 

preço de marmitas, com lotes que totalizam 12.500 (doze mil e quinhentos) itens (Pregão 

Presencial 15/2020 de 10.02.2020), onde o preço máximo unitário era de R$ 11,67 (onze 

reais e sessenta e sete centavos) e o preço registrado foi o de R$ 7,40 (sete reais e quarenta 

centavos), faz-se necessário que essa Municipalidade responda aos seguintes 

questionamentos: 

 

 Pregão Presencial 15/2020 Pregão Eletrônico 45/2020 

Data do Certame 10.02.2020 12.05.2020 

Quantidade de Itens 12.500 12.000 

Valor Máximo do Certame R$ 145.875,00 R$ 101.160,00 

Valor Unitário Máximo R$ 11,67 R$ 8,43 

Valor Unitário Registrado R$ 7,40  

 

  Considerando que o certame anterior ainda se encontra em vigor – tendo se passado 03 

meses entre eles – e a justificativa para a licitação ser a mesma em ambos os casos, coincidindo, 

inclusive, quase a totalidade dos fiscais de contrato; qual a necessidade da realização de uma 

nova licitação para registro de preço de marmitex? 

 

 Considerando-se novamente o certame anterior, qual a necessidade desse Poder Executivo 

licitar o registro de preços de 24.500 (vinte e quatro mil e quinhentas) marmitas no total, sendo 

que o Contrato do ano anterior (Pregão 10/2019 de 06.02.2019) licitou 13.000 (treze mil) 

marmitas? 

 

Por fim, para que se preserve os interesses da Administração Pública, é necessário pontuar 

o que se segue: 

 

Tendo em vista já ter sido realizado o pregão eletrônico sem que fosse possível realizar 

as alterações sugeridas por este Poder Legislativo, requer-se que, como condição de 

contratação, seja exigido do fornecedor vencedor do certame, a inclusão da programação 

de cardápios, e que eles estejam em conformidade com o exemplificado por esta Casa de 

Leis. 

 

Requer-se que seja encaminhado, à Câmara Municipal de Mandaguari, no prazo de 

até 10 (dez) dias da assinatura da Ata de registro de Preços, a programação de cardápios.  

 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre 

pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública e buscando resguardar 

esta entidade de possíveis prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação 

e solicita manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 



 

 

Sendo o que se nos apresenta para o 

momento, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. 

 

 

                                                                                              Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 

                                                                                                  Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 

ROMUALDO BATISTA 

Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 

 





 

 

 

 

Ofício nº 032/2020 Lupa Legislativa                                   Mandaguari, 08 de julho de 2020 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

nos seguintes termos:  

 

Em 13.05.2020 foi encaminhado a esta Prefeitura o Ofício 09/2020 da 

Lupa Legislativa (referente ao Procedimento de Análise 02/2020, do Pregão 45/2020, que 

objetivava o registro de preços de marmitas) que, dentre outros questionamentos, solicitava 

que fosse estipulado como condição de contrato, a exigência de que o vencedor do certame 

fornecesse uma programação dos cardápios, conforme indicado por este Poder Executivo; 

e que tal programação nos fosse enviada em até 10 (dez) dias após a assinatura da ata de 

registro de preços. 

 

Ocorre que referida ata foi assinada em 21.05.2020 (conforme Portal da 

Transparência) e, até o momento, o documento solicitado não foi encaminhado. 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Dessa forma, reitera-se o pedido e, caso não tenha sido feito tal 

exigência, seja devidamente explicado o porquê. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 02 (dois) dias impreterivelmente. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

                                                                                              

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
                                                                                                  Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 
 





 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
03/2019 Data da Licitação 

*14 de maio às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

46/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

 

Contratação de pessoa jurídica para aquisição de mobiliário, 

por um período de 12 meses, a fim de suprir as 

necessidades das secretarias municipais. 

 

 

Valor Máximo do edital 

 

R$ 98.056,48 

 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

 

Visa garantir a aquisição de móveis e equipamentos a fim de 

serem utilizados nas dependências administrativas das 

secretarias municipais, escolas e creches e unidades básicas 

de saúde na prestação de serviços públicos, a fim de 

proporcionar maior qualidade e conforto no ambiente de 

trabalho. 

 

 

Forma de Pagamento 

 

Será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento dos 

produtos constantes em cada autorização de fornecimento, 

após a apresentação da respectiva documentação fiscal 

 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

 

Após o recebimento da nota de empenho, os fornecedores 

terão até 20 (VINTE) dias corridos para entregar os itens 

licitados sem qualquer despesa para o município, tais como: 

frete, seguro, descarga e quaisquer outras despesas 

inerentes à entrega do objeto. Todos os móveis e 

equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado 

Central, situado na BR 376 – nº 2727 – Parque Industrial, em 

horário comercial das 8h. as 11h. e das 13h. as 16h. 

 

Fiscal do contrato 

 

Ailton Franco da Rocha, Thiago Alvaro da Silva, Werner 

Corrêa Munhê, Marli Souza de Jesus, Luiz Rodrigues Junior, 

Adriano Rodrigues Borges, Alyne da Silva Margno, Cristiane 



 

 

Marcato Lopes Silva, Cristiane de Toledo Hortelã Pedrone, 

Josiane Carla Choida, Sergio Aparecido Sezani, Wanderleia 

Alves Martins Medeiros, Jessica Geovana de Castro Simões, 

Gisiane July Stroher, Ester Belo da Silva Escudeiro. 

 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 

APOIO MÓVEL PARA OS PÉS - DESCRIÇÃO: 

Constituído em peça única; Com no mínimo, 3 

possibilidades de regulagem de altura, variando 

entre 6,0 e 12,0 cm, no mínimo; Fixado a 

estrutura através de 03 mancais em nylon com 

04 parafusos alto atarrachante. Dimensões 

mínimas para apoio dos pés: 28,0 cm de largura x 

39,0 cm de comprimento; Dimensões máximas 

de 31,0 cm de largura x 47,0 cm de 

comprimento; Material da armação em ferro 

cromado ou aço; Antiderrapante por meio de 

revestimento em borracha macia ou produto 

similar; Acabamento sem rebarbas ou bordas 

cortantes; Plataforma flexível e antiderrapante; 

Base antiderrapante e ajuste natural de 

inclinação; Recomenda-se cor preta mantendo o 

padrão municipal. Equipamento deverá ter no 

mínimo 02 anos de garantia contra defeitos de 

fabricação. Dimensões: comprimento: 450 mm; 

profundidade: 260 mm; altura: 200 mm. Norma 

Regulamentadora NR 17. 

UNID 150 19,26 6.478,50 

2 

ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - 

DESCRIÇÃO: medindo 900 x 450 x 750 mm; 

confeccionado em MDP de 18 mm na cor cinza 

cristal; para as laterais, para o fundo, para as 

prateleiras e para as portas; deverão ter furação 

nas laterais internas do armário a cada 50 mm 

para regulagem das prateleiras; tampo superior 

em MDP de 25 mm na cor "cinza cristal" com 

acabamento em perfil de PVC (reto) com 

espessura de 2 mm com as bordas da fita 

UNID 22 283,98 6.247,56 



 

 

arredondas em 45 graus , com no mínimo 1 

prateleiras com acabamento em perfil reto de 

PVC de 2mm com as bordas da fita arredondas a 

45 graus, os armários deverão utilizar mini-fix em 

sua toda montagem deverá utilizar adesivo tapa 

furo na mesma cor do móvel sem parafusos 

externos aparentes; rodapé confeccionado em 

tubo industrial 30 x 50 mm com acabamento em 

pintura epóxi na cor cinza preta, sapatas 

niveladoras de solo, fechadura frontal com 

chaves e puxadores metálicos tipo alça na cor 

"preta". 

3 

ARMÁRIO BAIXO COM QUATRO PORTAS DE 

ABRIR - DESCRIÇÃO: medindo 1800 x 450 x 750 

mm, confeccionado em MDP de 18 mm na cor 

"cinza cristal" para as laterais, para o fundo, para 

as prateleiras e para as portas (deverão ter 

furação nas laterais internas do armário a cada 

50 mm para regulagem das prateleiras), tampo 

superior em MDP de 25 mm na cor "cinza cristal" 

com acabamento em perfil de PVC (reto) com 

espessura de 2 mm com as bordas da fita 

arredondas em 45 graus , com no mínimo 1 

prateleiras com acabamento em perfil reto de 

PVC de 2mm com as bordas da fita arredondas a 

45 graus, os armários deverão utilizar mini-fix em 

sua toda montagem (utilizar adesivo tapa-furo na 

mesma cor do móvel) sem parafusos externos 

aparentes - rodapé confeccionado em tubo 

industrial 30 x 50 mm com acabamento em 

pintura epóxi na cor cinza preta, sapatas 

niveladoras de solo, fechadura frontal com 

chaves e puxadores metálicos tipo alça na cor 

"preta". 

UNID 7 636,43 4.455,01 

4 

ARMÁRIO BAIXO COM TRÊS PORTAS DE ABRIR - 

DESCRIÇÃO: medindo 1350 x 450 x 750 mm, 

confeccionado em MDP de 18 mm na cor "cinza 

cristal" para as laterais, para o fundo, para as 

prateleiras e para as portas (deverão ter furação 

UNID 14 503,87 7.054,18 



 

 

nas laterais internas do armário a cada 50 mm 

para regulagem das prateleiras), tampo superior 

em MDP de 25 mm na cor "cinza cristal" com 

acabamento em perfil de PVC (reto) com 

espessura de 2 mm com as bordas da fita 

arredondas em 45 graus , com no mínimo 1 

prateleiras com acabamento em perfil reto de 

PVC de 2mm com as bordas da fita arredondas a 

45 graus, os armários deverão utilizar mini-fix em 

sua toda montagem (utilizar adesivo tapa-furo na 

mesma cor do móvel) sem parafusos externos 

aparentes - rodapé confeccionado em tubo 

industrial 30 x 50 mm com acabamento em 

pintura epóxi na cor cinza preta, sapatas 

niveladoras de solo, fechadura frontal com 

chaves e puxadores metálicos tipo alça na cor 

"preta". 

5 

ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS - DESCRIÇÃO: 

Armário com duas portas de abrir, medindo 1600 

x 900 x 450 mm, confeccionado em MDP de 18 

mm, tampo superior em MDP de 25 mm, com 

acabamentos em perfil de PVC (reto) com 

espessura de 2 (dois) mm com bordas com 

acabamento arredondados. Mínimo 4 (quatro) 

prateleiras com acabamento em perfil reto de 

PVC de 2mm.Deverão utilizar mini-fix em sua 

montagem; Rodapé confeccionado em tubo 

industrial 30x50 mm com acabamento em 

pintura epóxi na cor preta; Sapatas niveladoras 

de solo, fechadura frontal com chaves e 

puxadores metálicos. COR DO ARMÁRIO: Cinza 

mantendo o padrão municipal. Equipamento 

móvel deverá ter no mínimo 02 anos de garantia 

contra defeitos de fabricação. Norma 

Regulamentadora NR 17. 

UNID 21,000 439,6000 9.231,60 

6 

ARMÁRIO EM AÇO - Descrição: Armário para 

escritório com portas de abrir e 04 prateleiras 

reguláveis com maçaneta. Medidas: Altura 1.98 x 

Largura 1.20 x Profundidade 0.40 m. Pintura 

UNID 110 662,27 72.849,70 



 

 

eletrostática pó epóxi, cinza padrão. 

7 

ARMÁRIO SUSPENSO PARA COZINHA COM NO 

MÍNIMO 3 PORTAS - DESCRIÇÃO: contendo no 

mínimo 01 divisória e 01 prateleira por porta, em 

MDF, chapa de no mínimo 15mm. Com 

prateleiras, dobradiças metálicas de amortecedor 

slow e puxadores. Deve acompanhar cantoneiras 

para pendurar na parede com as tampas em PVC 

e jogo de buchas. Medidas mínimas: 1,10m de 

largura x 0,60m de altura x 0,30m de 

profundidade. Cor branca. As medidas podem 

variar para 5% para mais ou para menos. Com 

montagem inclusa. Garantia de 12 meses 

UNID 18 201,54 3.627,72 

8 

ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS - 

Descrição: Dimensões aproximadas: 

470x720x1330mm (LxPxH), confeccionado em 

chapa de aço 22/0,75mm, tratada com 

antiferruginoso e com pintura eletrostática. A 

estrutura interna do móvel terá 6 colunas 

verticais, sendo distribuídas simetricamente em 

cada lateral do arquivo. Possui 4 gavetas com 

chave e carrinho eletrostático. Cor: Cinza. 

Puxadores embutidos, um em cada gaveta. 

Apresentar certificado de conformidade de 

acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 ou 

edição mais recente, emitido por certificadora 

acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão 

estar identificados o fabricante e o modelo 

ofertado. 

UNID 75 595,11 44.633,25 

9 

ASSENTO DE ELEVAÇÃO INFANTIL PARA 

AUTOMÓVEL - suportando peso de no mínimo 

até 36 kg. Estrutura em polipropileno e 

polietileno leve e resistente, revestido em tecido 

confortável facilmente removível para limpeza e 

auto extinguível (não propaga fogo). Braços 

laterais de apoio. O produto deverá vir 

acompanhado do Manual do Proprietário. 

UNID 5 95,97 479,85 

10 
BALANÇO 4 LUGARES - Descrição: Público alvo: 

Crianças a partir de 3 anos. Características: 
UNID 2 2.199,00 4.398,00 



 

 

Estrutura principal em aço carbono com 

travessão superior em aço de 2,5 x 3,00 mm; Pé 

central em aço de 2 x 2,65mm;Corrente de 

sustentação em aço galvanizado de espessura 

5,00mm;Sistema de movimentação/ articulação 

em parafusos de aço com diâmetro de ½, com 

movimentação sobre rolamentos de esfera 

blindados acondicionados em bucha metálica 

que permita substituição; Parafusos de fixação a 

base do tipo Parabolt em aço galvanizado, 

medindo 3/8 x 3 (acompanhando o 

brinquedo);Cadeira de balanço em aço carbono 

com tubo de 1 com parede de 2mm, com 

encosto sem emendas entre o assento; 

Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) 

furos em cada pé de sustentação para permitir a 

fixação do equipamento através de parafusos 

sob base de concreto; Todo o equipamento deve 

ser montado/ soldado através de processo MIG/ 

TIG, proporcionando acabamento livre de arestas 

e rebarbas; O equipamento deve receber 

tratamento de superfície metálica através do 

processo de fosfatização; A pintura deve ser 

eletrostática em pó, em tinta poliéster; Em 

diversas cores; Todos os tubos utilizados na 

fabricação do equipamento devem ter seu topo 

fechado com tampa metálica soldada, sendo 

proibido o uso de ponteiras plásticas para este 

acabamento. Dimensões: Largura: 1,80m; Altura: 

2,20m; Comprimento: 4,00m; Tolerância + / - 5%. 

11 

BALCÃO PARA PIA COM 2 PORTAS E 4 GAVETAS - 

DESCRIÇÃO: Matéria prima: MDP 15 mm; tipo: 

balcão para pia de cozinha – Padrão de cor: 

Branca, revestimento: BP – tampo: MDP de 25 

mm revestida em laminado (fórmica) – 

dimensões (L x A x P) 120 x 83 x 50 cm – gavetas 

4 – com laterais e costas metálicas. Puxadores: 

ABS com acabamento UV – portas 2. Sistema de 

Montagem: Parafusos zincados. Prateleiras: 

UNID 13 453,82 5.899,66 



 

 

internas 1, dobradiças metálicas – pés plásticos 

na cor cinza, detalhes cromados, com regulagem 

de altura até 18 cm. 

12 

BANCO RETANGULAR MONOBLOCO PARA 

REFEITÓRIO - DESCRIÇÃO: com bordas 

arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com 

estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 

1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm 

com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua 

face superior em laminado melamínico pós 

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza 

(referência L 156), acabamento de superfície 

texturizado e encabeçamento de fita de bordo 

em PVC branco. Acabamento da face inferior em 

laminado melamínico branco brilhante. A fixação 

do tampo é por meio de parafusos auto-

atarrachantes de 2 ½” x 3/16” A estrutura em aço 

com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, 

na cor branca fosca, polimerizada em estufa. 

Ponteiras de acabamento em polipropileno na 

cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. 

UNID 13 217,50 2.827,50 

13 

BANHEIRA - Descrição: Conjunto para banho de 

bebê em plástico tipo PVC, resistente na cor gelo, 

de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam 

acumular sujeira. Deve possuir mangueira em 

plástico para escoamento da água, com pino 

plástico de finalização. O conjunto deve conter: 

Banheira e Saboneteira. A capacidade máxima 

para o suporte deve ser de 30 kg, considerando-

se a criança com 10 kg e o restante de água. 

Comprimento: 80 cm Largura: 56 cm 

UNID 10 22,23 222,30 

14 

BANQUETA BRANCA EM POLIPROPILENO 

QUADRADA - DESCRIÇÃO: empilhável; peso 

suportável no mínimo de 100 kg; garantia 

mínima 12 meses. 

UNID 100 16,08 1.608,00 

15 

BEBÊ CONFORTO - com dispositivo de retenção 

para crianças do grupo 0+: de 0 a 13 kg, com 

cinto de segurança de 3 pontos com protetores 

de ombro, capota removível com sistema dupla 

UNID 5 243,29 1.216,45 



 

 

face. Com estrutura em plástico resistente com 

base arredondada para balançar. Com 

acolchoado do encosto e do assento removível 

com sistema dupla face, com tecido removível e 

lavável. Alça (flexível) para apoio e transporte 

removível. * Medidas do Bebê conforto:- Altura: 

56 cm - Largura: 43 cm - Comprimento: 64 cm. * 

Medidas da Base: - Largura: 43 cm - Altura: 17 cm 

- Comprimento: 57 cm. Prazo de garantia mínima 

de 1 ano e produto deverá acompanhar “Manual 

de instrução”. Todas as medidas aqui 

apresentadas podem ocorrer até 2% de variação 

para mais ou para menos. 

16 

BERÇO INFANTIL - DESCRIÇÃO: cor: branco 

estrado: com no mínimo 2 regulagens de altura 

(para acompanhamento do crescimento do bebê) 

grades: MDF, tipo palito estrutura: MDF bordas: 

arredondadas em PVC acabamento: fita bordo 

melamínica lastro: MDF com regulagem de altura 

sapatas: deslizantes para colchão: 130x60 cm 

(não incluso) dimensões aproximadas do 

produto: 80,5(a) x 64(l) x 133(c) medidas em cm 

(pode haver variação de 5% para mais ou para 

menos) montagem inclusa (preferencialmente 

próxima a parede) certificado pelo Inmetro. 

Garantia mínima de 12 meses. 

UNID 5 286,96 1.434,80 
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CADEIRA BRANCA EM POLIPROPILENO SEM 

BRAÇOS - DESCRIÇÃO: empilhável; com encosto 

vazado; peso suportável de no mínimo 120 kg; 

certificada pelo INMETRO; garantia mínima 12 

meses. 

UNID 250 64,38 16.095,00 
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CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - Descrição: Cadeira 

alta de alimentação infantil dobrável, em 

conformidade com a ABNT NBR 15991-1: 2011 

Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos 

de segurança, e ABNT NBR 15991-2: 2011 

Cadeiras altas para crianças – Parte 2:Métodos 

de ensaio. Dimensões: Altura: entre 100 e 110 

cm; Largura: entre 55 a 75 cm; Profundidade 

UNID 10 228,27 2.282,70 



 

 

total com base: entre 65 a 75 cm. Constituinte 

Estrutura tubular em aço carbono, com seção 

circular, dobrável. 

Encosto e assento, acolchoados em espuma com 

acabamento em laminado plástico, impermeável. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 

(Epóxi/ Poliéster), eletrostática, na cor BRANCA. 

Bandeja em (PP) polipropileno injetado, 

removível ou articulada. Apoio para os pés em 

(PP) polipropileno injetado, removível ou 

articulado. Sapatas antiderrapantes. Cinto de 

segurança com fechamento de 3 a 5 pontos, 

regulável. 
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CADEIRA EMPILHÁVEL - DESCRIÇÃO: assento e 

encosto confeccionado em compensado 

multilaminado anatômico revestido em laminado 

melamínico brilhante de alta pressão na mesma 

cor do tampo. Parte frontal do encosto 

estampado em baixo relevo com o nome do 

município, (P. M. MANDAGUARI) medindo 

aproximadamente 12 x 06 cm. Estrutura 

confeccionada em tubo de aço industrial 

1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2 mm de 

espessura. Duas travessas na horizontal 

confeccionada em tubo 1010/1010 secção 

oblongular tubo 16x30 com espessura de 1,20 

mm soldada as pernas e abaixo do assento. 

Assento e encosto fixados na estrutura através 

de rebites de alumínio, 04 no assento e 04 no 

encosto. Acabamento com banho desengraxante, 

a quente e tratamento antiferruginoso de 

proteção. Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, 

eletrostática, polimerizada em estufa a 180º C, 

com espessura mínima da película de 40 mícrons. 

Soldagem: os componentes que formam o 

conjunto deverão ser ligados entre si através de 

solda pelo processo MIG. Topos de fechamento 

da tubulação: deverão ser confeccionadas em 

polipropileno de alta densidade, fixados na 

UNID 120 62,20 7.464,00 



 

 

estrutura por meio de encaixe, considerando-se 

inclusive os pés. MEDIDA DO ASSENTO:  

300x320mm; MEDIDA DO ENCOSTO: 

300x160mm; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 

aproximadamente 330 mm; ALTURA DO TOPO 

DO ENCOSTO AO CHÃO: aproximadamente 

610mm. COR: A critério da Administração 

Municipal. 
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CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS - 

DESCRIÇÃO: montada sobre armação tubular de 

aço com quatro pés. DIMENSÕES E 

TOLERÂNCIAS: Largura do assento: 500 mm +/- 

50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 

mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; 

Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida 

no ponto mais saliente do apoio lombar); 

Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 

mm; Espessura da espuma do assento: mínima 

de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: 

mínima de 30 mm.  Tolerâncias dimensionais 

para tubos conforme ABNT NBR 6591.  

Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 

micrometros /máximo 100 micrometros. 

CARACTERÍSTICAS Assento e encosto 

confeccionados em compensado anatômico 

moldado a quente, contendo no mínimo sete 

lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 

mm cada. Estofamento do assento e do encosto 

em espuma de poliuretano expandido, colada à 

madeira e revestida com tecido, na cor preta, 

dotado de proteção com produto 

impermeabilizante hidrorepelente.  Faces inferior 

do assento e posterior do encosto revestidas 

com capas de plástico injetado, na cor preta.  

Fixação do assento e do encosto à estrutura por 

meio de parafusos com rosca métrica e porcas de 

cravar.  Estrutura constituída de 4 pés, 

confeccionada em tubo de aço com costura, 

laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm 

UNID 250 98,00 24.500,00 



 

 

(7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 

16).  Acabamento das partes metálicas em 

pintura em pó, brilhante, na cor preta.  

Terminações de tubos em plástico injetado, na 

cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não 

devem poder ser retiradas sem o uso de 

ferramentas.  Sapatas articuladas para garantir o 

nivelamento em relação às variações do piso.  

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes 

metálicas devem receber solda em toda a 

extensão da união. GARANTIA Mínima de dois 

anos a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação, oxidação das partes metálicas, 

degradação do tecido e das sapatas. 
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CADEIRA FIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL (PARA 

ATENDIMENTO) - DESCRIÇÃO: Cadeira fixa, sem 

braço, empilhável. Peça em plástico injetado com 

assento separado do encosto, sendo o assento 

parafusado na estrutura e o encosto encaixado. 

ENCOSTO/ASSENTO: estrutura montada com 

assento/encosto em polipropileno copolímero 

injetado. ESTRUTURA: mínima dos suportes do 

encosto em tubo de aço oblongo 16x30 mm com 

espessura mínima de parede de 1,20 mm. 

ESTRUTURA MÍNIMA: tubos de aço oblongo 

1010/1020, diâmetro externo 3/4" (19,05 mm) x 

espessura mínima da parede 1,50 mm com 

sapatas plásticas. PESO SUPORTADO MÍNIMO: 90 

kg. COR: a critério do município. A cadeira deverá 

ter no mínimo 05 anos de garantia contra 

defeitos de fábrica. 

UNID 50 90,69 4.534,50 
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CADEIRA GIRATÓRIA COM BASE CROMADA E 

ENCOSTO DE TELA NA COR PRETA - DESCRIÇÃO: 

possui base de policarbonato cromada e 

regulagem de altura. Suporta até 150 Kg. 

Estrutura em aço. Revestimento do assento e 

encosto em tecido ou tela. Braços em 

policarbonato. Peso aproximado 16 Kg. 

Dimensões mínimas do produto: largura 46 cm; 

UNID 225 260,70 58.657,50 



 

 

altura mínima de 87 cm e máxima de 97 cm; 

profundidade 46 cm. Garantia mínima de 6 

meses. 
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CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA – DESCRIÇÃO: 

Encosto em estrutura injetada em polipropileno 

copolímero. Possui curvatura anatômica no 

encosto de forma à permitir a acomodação das 

regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à 

coluna vertebral. Espuma injetada 

anatomicamente em poliuretano flexível micro 

celular de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 

mm de espessura média. Capa do encosto 

revestido em VINIL sem costuras, fixada com 

grampos. Contra capa do encosto injetadas em 

polipropileno copolímero, montadas por 

parafusos, auxiliando em futuras manutenções. A 

fixação do encosto ao mecanismo é feita com 

parafusos sextavados com trava mecânica no 

flange, na bitola ¼"x 20 FPP e porcas de garra 

encravadas e rebitadas no plástico. ASSENTO:  

Assento em compensado multilaminado 

resinado, moldado anatomicamente a quente 

com espessura de 14mm. Possui curvatura na 

parte frontal do assento para evitar o 

estrangulamento na corrente sanguínea; Espuma 

injetada anatomicamente em poliuretano flexível 

micro celular de alta resistência, isento de CFC, 

com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 

60 mm de espessura média; Capa do assento em 

VINIL  sem costuras, ambas fixadas com grampos; 

Contra capa do assento injetadas em 

polipropileno copolímero, montadas por 

parafusos, auxiliando em futuras manutenções; A 

fixação do assento ao mecanismo é feita com 

parafusos sextavados com trava mecânica no 

flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra 

encravadas e rebitadas na madeira. 

MECANISMO: Mecanismo com sistema 

UNID 25 252,88 6.322,00 



 

 

reclinador do encosto, de estrutura monobloco, 

soldado por processo MIG em célula robotizada, 

com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 

furações para fixação do assento com distância 

entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. 

Suporte do encosto com regulagem de altura 

automática através de catraca, totalizando 80 

mm de curso, recoberto por capa injetada em 

polipropileno. Inclinação do encosto com 20º de 

curso semicircular acionado por alavanca, 

obtendo-se infinitas posições, com molas para o 

retorno automático do encosto, e ajuste 

automático na frenagem do reclinador.       

BRAÇOS: Apoia braços em Polipropileno 

Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 

pintada, regulagem de altura com botão, 

proporcionar no mínimo 6 posições e 85 mm de 

curso. Chapa para fixação no assento com2 furos 

oblongos, permitindo regulagem lateral por 

parafuso com auxílio de chave. A fixação do 

braço ao assento é feita com parafusos 

sextavados tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼"x 20 FPP e porcas de garra 

encravadas e rebitadas na madeira. COLUNA: 

Coluna central fixada por encaixe cônico 

fabricada em tubo de aço SAE 1010 com 50,80 

mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de 

parede, com rolamento axial de giro, possuindo 

arruelas de aço temperado de alta resistência, 

bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e 

recalibrada na montagem, sistema de regulagem 

de altura da cadeira por coluna de mola a gás 

com 125 mm de curso nomina 

24 

CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - 

DESCRIÇÃO: Cadeira com assento e encosto 

revestido de laminado melamínico amarelo gema 

(referencia L 189) e fixado através de rebites 

POP. A estrutura em tubo de ¾" com soldagem 

eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As 

UNID 100 55,77 5.577,00 



 

 

cadeiras com sapatas em polipropileno 

copolímero, injetados, na mesma cor e 

tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à 

estrutura através de encaixe. Parafusos de 

fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 

3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao 

chão: 29 cm. Altura total: 59 cm. Assento da 

cadeira: 24 cm x 24 cm. Encosto da cadeira: 24 

cm x 16 cm. 
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CAMA EMPILHAVEL - DESCRIÇÃO: as duas 

cabeceiras devem ser inteiriças, formadas por 

uma única peça, produzidas em polipropileno, 

com dimensões aproximadas de 60 cm largura x 

13 cm profundidade x 15 cm altura. Deve possuir 

excelente balanço de propriedades de 

rigidez/impacto e estabilidade térmica. O 

produto deverá ser atóxico, apresentar excelente 

acabamento, sem rebarbas e bordas cortantes, 

além de longa durabilidade - apresentar em 

anexo à proposta Laudo de Resistência ao 

Impacto – IZOD em nome da marca do produto, 

atestando os índices de rigidez/impacto (original 

ou cópia autenticada). As duas estruturas laterais 

devem ser em tubos de alumínio com espessura 

mínima de 1,59mm e atender as normas da liga 

6063, oferecendo boa estruturabilidade e alta 

qualidade de acabamento, além de ótima 

resistência a corrosão em geral, incluindo a 

corrosão por tensão, umidade e salinidade. 

Deverá ainda, ser leve e resistente. A área de 

repouso deve ser composta por um leito de rede 

confortável e arejada, vazada, confeccionada em 

tecido 100% poliéster empastado em PVC, anti-

fungo, anti-UV, antioxidante, anti-chama, isento 

de F-talatos. Alta resistência a peso, suportando 

até 50 Kg, antitraspirante e lavável. Deve conter 

barra de reforço transversal onde é feita a 

furação para a passagem dos pinos de fixação do 

leito nas cabeceiras. Furos e cortes a laser, 

garantindo maior precisão dimensional para 

encaixe em seu gabarito - apresentar em anexo à 

UNID 350 158,73 55.555,50 



 

 

proposta laudo que ateste a eficácia anti-chamas 

e também laudo que ateste a ausência de F-

talatos (original ou cópia autenticada). Ponteiras 

de borracha antiderrapante formam um conjunto 

de segurança fundamental para que a catre não 

deslize, permitindo que a criança possa se 

movimentar de forma segura durante o sono. 

Auxilia no isolamento da umidade. Previne riscos 

e arranhões no revestimento dos pisos. Deve ser 

fixada de maneira que não se solte facilmente. O 

catre deve conter ação antibacteriana contra as 

seguintes bactérias: Staphylococcus Aureus, 

Bacillus Subtilis, Salmonella Typhimurium, 

Proteus Vulgaris, Escherichia Coli e Enterobacter 

Cloacae, que deverá ser comprovado através de 

Laudo assinado pelo responsável técnico em 

polímeros com CREA, atestando a utilização do 

aditivo nos lotes e laudo de laboratório de 

microbiologia clínica assinado por responsável 

com CRM, atestando a eficácia do aditivo 

(original ou cópia autenticada). 

 

A montagem se dá pelo perfeito encaixe entre 

todas as peças, onde as barras de alumínio são 

inseridas na lona pelas alças laterais; este 

conjunto, por sua vez, é encaixado no orifício da 

cabeceira plástica; uma peça régua guia é 

agrupada na cabeceira e na lona, possibilitando 

que todo o conjunto seja travado por presilhas 

pelo sistema click. Todo o conjunto deve estar 

bem montado, de forma segura, firme e bem 

tensionado, sem imperfeições, como ondas no 

leito ou ainda o efeito de “barriga” no centro da 

caminha.  Sem velcro e sem parafusos. A cama 

não deve conter pequenas peças que possam se 
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CAPA DE COLCHONETE - DESCRIÇÃO: soldada 

impermeável medidas mínimas 60x1, 20x7cm 

(largura x comprimento x altura), material: 

napa/bagun. Fechamento: solda eletrônica/ com 

zíper em nylon. 

UNID 150 42,50 6.375,00 
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CARRINHO PARA BEBE - DESCRIÇÃO: Principais 

características - suporta até 15 kg; - estrutura: 

ferro, plástico e polipropileno / espuma: 

poliuretano / revestimento: poliéster; - cinto de 

segurança de 5 pontos; 3 posições de reclinação 

para seu bebê descansar a qualquer momento; - 

amplo espaço interno; - sistema de travas nos 

quatro conjuntos de rodinhas; - fechamento e 

abertura de modo super prático; - cesto na parte 

de baixo para guardar fraldinhas. Dados técnicos 

- conteúdo da embalagem: 1 carrinho de bebê e 

1 manual de instruções; - dimensões 

aproximadas (a x l x c): 77 cm x 45 cm x 18 cm; - 

idade recomendada: 0 a 3 anos de idade; - 

certificado Inmetro: TUV13.2130; - garantia: 3 

meses pelo fabricante. 

UNID 5 289,68 1.448,40 
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CASA DE BONECAS - DESCRIÇÃO: Público alvo: 

crianças a partir de 2 anos. Características: 

Casinha de boneca multicolorida com no mínimo: 

janelas que abre e fecha, porta vai e vem, tábua 

de passar com ferro, telefone, pia e fogão; balcão 

externo na janela (apoio para os braços); 

acabamento sem saliência e com laterais 

arredondadas; polietileno pelo processo de 

rotomoldagem, composto com aditivos anti-

estático e aditivo anti-UV que protejam contra 

raios solares, garantindo a cor do produto; 

materiais que possibilitem a reciclagem após o 

término da vida útil; peças multicoloridas; não 

tóxico. Dimensões: largura: 1,62m; altura: 1,64m; 

comprimento: 1,76m; tolerância: +/- 5%. 

UNID 10 2.810,26 28.102,60 
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COLCHÃO PARA BERÇO INFANTIL - DESCRIÇÃO: 

colchão revestido em espuma d-18, firme e 

macia e tratamento antialérgico, anti-ácaro e 

antifungo. Revestimento em tecido e com um 

dos lados em napa impermeável medidas 

aproximadas: 60(l)x130(p)x10(a) cm (pode haver 

variação de 5% para mais ou para menos nas 

medidas) certificado pelo Inmetro garantia 

UNID 25 128,50 3.212,50 



 

 

mínima de 12 meses. 
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COLCHONETE PARA REPOUSO ESPESSURA 10 CM 

- Descrição: Colchonete de lâmina de espuma 

flexível de poliuretano para uso infantil. 

Dimensões: Comprimento: 1,20 cm; Largura: 60 

cm; Espessura: 10 cm. Revestimento: Material 

têxtil plastificado, atóxico, ref. NAPA, cor a 

definir, impermeável, com acabamento em 

costura simples; Zíper com acabamento oculto. 

Espuma: Norma ABNT NBR 8537; Densidade 

nominal kg/m³ D-23. Fabricação: Para fabricação 

é indispensável atender às especificações 

técnicas específicas para cada material 

UNID 250 88,36 22.090,00 
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COLCHONETE PARA TROCADOR - DESCRIÇÃO: 

Colchonete para trocador, nas medidas de 100 

cm de comprimento x 60 cm de largura e 3 cm de 

espessura, com revestimento externo resistente 

em couro EVA na cor azul real, que permita 

lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado 

nas duas faces. A camada interna deve ser feita 

com lâmina de fibra de poliéster. OBS: Os 

materiais constituintes deverão possuir proteção 

dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: 

O colchão deverá ser embalado em plástico 

transparente de forma a impedir a entrada de 

poeira e inseto. 

UNID 20 27,77 555,40 
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CONJUNTO DE 5 BASTÕES COM SUPORTE - 

Descrição: Utilizado para alongamento, 

fortalecimento e ganho de amplitude de 

movimento (ADM). Confeccionado em madeira, 

5 cores de bastões, suporte para fixação na 

parede. 5 bastões de 1,5m X 0,03m X 0,03m. 

UNID 3 440,60 1.321,80 
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CONJUNTO ALUNO CJA - 05 - Dimensões: Mesa - 

600 x 450 x 710mm Cadeira - 520 x 445 x 

790mm. Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de 

aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa 

superior 1 ¼ e pés em tubo 1 1/2. Tratamento 

antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Porta 

livros em polipropileno, fixado à estrutura por 

CONJ 335 236,30 79.160,50 



 

 

rebites 4,8x16. Apresentar na proposta o 

Certificado de Conformidade do Inmetro do 

modelo, acompanhado da Certificação de 

Conformidade do processo produtivo 

(ABNT/INMETRO); Relatório de ensaio da 

qualidade de colagem da fita de borda do tampo 

de acordo com a Norma ABNT NBR 16332/2014 

acompanhado dos relatórios do teor de migração 

de metais conforme Norma ABNT NBR 300-3 

(2004 – versão 2011) da fita de borda, assento e 

encosto, emitidos por laboratório acreditado 

pelo INMETRO. Tampo em madeira aglomerado 

(MDP), revestido na parte superior em laminado 

melamínico texturizado na cor cinza e na parte 

inferior com a aplicação de contraplaca fenólica, 

fixado por parafusos 6x45. Bordas com cantos 

arredondados e com acabamento em lâmina de 

borda 22x2,5mm cor verde. Ponteiras e sapatas 

em polipropileno cor verde. Altura 710mm. 

Cadeira: Estrutura em tubo de aço industrial 

20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura 

em epóxi-pó. Assento e encosto em 

polipropileno injetado de forma anatômica cor 

verde, fixado à estrutura por rebite 4,8x16. 

Altura 790mm. 
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CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS PARA 

COZINHA - DESCRIÇÃO: cadeiras e a base 

possuem tubos branco de aço carbono com 

tratamento anticorrosivo; cadeiras com encosto 

e assento com aglomerado 15 mm e espuma 

D13; tampo da mesa em granito craquelado; 

medidas mínimas: 1,00cm comprimento, 0,60 

largura, 0,76cm altura; garantia mínima 03 

meses. 

UNID 20 589,33 11.786,60 
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CONJUNTO DE MESA RETANGULAR EM AÇO COM 

TAMPO DE GRANITO COM 06 CADEIRAS - 

DESCRIÇÃO: tampo em granito comprimento 

1,40cm, largura 75 cm, espessura de 2 cm 

aproximado; estrutura da mesa em aço tubular 

UNID 10 774,95 7.749,50 



 

 

ou retangular em pintura eletrostática e altura 

75cm aproximado ; cadeiras altura 92cm,largura 

36cm, comprimento 49cm aproximado , assento 

em madeira pinus ou compensado, espuma, 

corino, estrutura em aço tubular ou retangular 

em pintura eletrostática e suporte mínimo de 

100 kg, cor a ser definida posteriormente. 
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CONJUNTO MESA PARA REFEITÓRIO COMPOSTO 

POR 01 MESA E 02 BANCOS - DESCRIÇÃO: Mesa: 

tampo em MDF, espessura 20 mm, revestida em 

laminado melamínico plástico texturizado nas 

partes superior e inferior, cor ovo, bordas com 

acabamento em PVC, espessura mínima 1 mm, 

superfície de curvatura 180 graus, cor ovo, 

estrutura em aço metalon, 30 x 50 mm, chapa 

com espessura 1,5 mm, soldagem MIG, com 

travamento nas quatro pernas, pintura 

eletrostática em tinta epóxi, na cor preta, semi 

fosca, texturizada, sapatas em borracha. 

Dimensões mínimas de 2,00 x 0,60 m, altura 0,54 

m. Banco para refeitório -  tampo em MDF, 

espessura 20 mm, revestido em laminado 

melamínico plástico, texturizado, nas partes 

superior e inferior, cor ovo, bordas com 

acabamento em PVC, espessura mínima 1 mm, 

superfície de curvatura 180 graus, cor ovo, 

estrutura em tubo de aço metalon, 30 x 50 mm, 

espessura 1,5 mm, soldagem MIG, com 

travamento nas quatro pernas, pintura em tinta 

epóxi pó, na cor preta, semi fosca, texturizada, 

sapatas em borracha. Dimensões mínimas de 

2,00 x 0,30 m, altura 0,32 m. 

UNID 15 1.027,00 15.405,00 
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CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO POR 

MESA E CADEIRA - DESCRIÇÃO: Mesa para 

professor medindo 1500 x 700 x 750 mm (C x L x 

A). Mesa: tampo em MDF de 18 mm, revestido 

na face superior em laminado melamínico 

texturizado de alta pressão, com bordas frontais 

e posteriores em post-forming 180º, e bordas 

UNID 20 696,67 13.933,40 



 

 

laterais retas em fita de PVC 2 mm, coladas pelo 

processo hot melt.  Painel frontal confeccionado 

em MDF com 15 mm de espessura, revestido nas 

duas faces em laminado melamínico texturizado 

de baixa pressão com acabamento na borda 

inferior em fita de PVC 2 mm de espessura, 

colada pelo processo hot-melt. Pés em estrutura 

metálica composta por 02 tubos 20 x 30 na 

vertical paralelos e entre eles canaletas metálica 

removível para passagem de fiação. Base dos pés 

em chapa de aço curvada em formato canoa 

dispensando o uso de ponteiras plásticas, com 

sapatas niveladoras, recebendo tratamento por 

banho desengraxante a quente por meio de 

imersão a 120º. Tratamento com banho 

desengraxante a quente por meio de imersão a 

120ºC e antiferruginoso de proteção. 

Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, 

híbrida, eletrostática na cor preta e polimerizada 

em estufa à 180ºC, espessura mínima da película 

de 40 mícron. Fechamento dos topos dos tubos, 

com ponteiras externas confeccionadas em 

polipropileno, na cor preta, fixadas através de 

encaixe. Os componentes metálicos que formam 

o conjunto são ligados entre si através de solda 

por processo Mig. Dimensões: Tampo: 

(1500x700x18mm); Altura Total: (750 mm). 

Cadeira estofada: Assento e encosto de madeira 

compensada multilaminado moldada 

anatomicamente com espessura de 12 mm, 

recoberto por espuma injetada de 40 mm de 

espessura, revestida em couríssimo com 

acabamento nas bordas em PVC flexível. 

Estrutura confeccionada em tubo de aço 

industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2 

mm de espessura. Duas travessas na horizontal 

em tubo 7/8 com 1,2 mm de espessura, soldadas 

entre as pernas. Assento e encosto fixados na 

estrutura através de 06 parafusos sextavados, 04 



 

 

no assento e 02 no encosto. Acabamento: com 

banho desengraxante, a quente e tratamento 

antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta 

epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta, 

polimerizada em estufa a 180º C, com espessura 

mínima da película de 40 mícrons. Soldagem: os 

componentes que formam o conjunto deverão 

ser ligados entre si através de solda pelo 

processo MIG. Topos de fechamento da 

tubulação: deverão ser confeccionadas em 

polipropileno de alta densidade, fixados na 

estrutura por meio de encaixe, considerando-se 

inclusive os pés. Medida do assento: 440 x 400 

mm; Medida do encosto: 370 x 300 mm. 
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CONJUNTO PRÉ ESCOLAR COLETIVO COMPOSTO 

POR 01 MESA E 04 CADEIRAS – DESCRIÇÃO: Mesa 

com tampo em MDF de 18 mm, revestido na face 

superior em laminado melamínico texturizado de 

alta pressão (FÓRMICA) medindo 800 x 800 mm, 

com bordas frontais, posteriores e laterais em 

post-forming 180º e cantos frezados retos com 

acabamento em fita de PVC 2 mm, colada pelo 

processo hot-melt. Estrutura metálica em aço 

1010/1010 secção circular tubo 7/8 com 

espessura mínima de 1,20mm com 04 pernas. 

Tampo fixado na estrutura por 08 parafusos auto 

atarrachantesfixer. Acabamento: com banho 

desengraxante, a quente e tratamento 

antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta 

epóxi pó, híbrida, eletrostática, polimerizada em 

estufa a 180º C, com espessura mínima da 

película de 40 mícrons. Soldagem: os 

componentes que formam o conjunto deverão 

ser ligados entre si através de solda pelo 

processo MIG.  Topos de fechamento da 

tubulação: deverão ser confeccionadas em 

polipropileno de alta densidade, fixados na 

estrutura por meio de encaixe, considerando-se 

inclusive os pés. Altura da mesa: mínimo de 580 

UNID 50 549,60 27.480,00 



 

 

mm.  
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CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - DESCRIÇÃO: 

contendo uma mesa e dois bancos. Mesas: Serão 

fornecidas mesas retangulares monobloco, com 

bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0,60 x 0.60 

(comprimento x profundidade x altura), com 

estruturas retangulares em aço 50x30 mm 

parede 1,5. O tampo será confeccionado em 

MDF de 18 mm com re-engrosso de 30 mm, 

revestido em sua face superior em laminado 

melamínico pós foavel de 0,6mm de espessura 

na cor branca, acabamento de superfície 

texturizado e encabeçamento de fita de bordo 

em PVC branco, azul, vermelho, amarelo e verde. 

Acabamento da face inferior em laminado 

melamínico branco brilhante. A fixação do tampo 

será por meio de parafusos auto-atarrachantes 

de 2 ½” x 3/16” A estrutura em aço receberá 

pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na 

cor branca, azul, vermelho, amarelo e verde, 

fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de 

acabamento em polipropileno na cor branca, 

fixado à estrutura através de encaixe. 1.2 - 

Bancos Serão fornecidos bancos retangulares 

monobloco, com bordas arredondadas, medindo 

1.80 x 0.30 x 0.40 (comprimento x profundidade 

x altura), com estruturas retangulares em aço 

50x30mm parede 1,5. O tampo será 

confeccionado em MDF de 18 mm com re-

engrosso de 30 mm, revestido em sua face 

superior em laminado melamínico pós formavel 

de 0,6mm de espessura na cor branca, 

acabamento de superfície texturizado e 

encabeçamento de fita de PVC branco, azul, 

vermelho, amarelo e verde reto 2 mm de 

espessura (medidas mínimas), com sistema de 

colagem hot melt (ou sistema 

similar);Acabamento da face inferior em 

laminado melamínico branco brilhante. A fixação 

UNID 20 1.067,33 21.346,60 



 

 

do tampo será por meio de parafusos auto-

atarrachantes de 2 ½” x 3/16” A estrutura em aço 

receberá pintura eletrostática com tinta epóxi 

em pó, na cor branca, azul, vermelho, amarelo e 

verde, fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras 

de acabamento em polipropileno na cor branca, 

fixado à estrutura através de encaixe. 

RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas 

devem ser unidas entre si por meio de solda 

latão, acabamento liso e isento de escórias, 

configurando uma estrutura única, devendo 

receber tratamento antiferruginoso por 

fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de 

solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos 

agudos. As peças plásticas não devem apresentar 

rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, 

devendo ser utilizados materiais puros e 

pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser 

aplicada exclusivamente pelo processo de 

colagem “Hot Melt”, devendo receber 

acabamento frezados após colagem, 

configurando arredondamento dos bordos. 

Todas as unidades deverão receber o Selo 

Identificador de Controle de Qualidade do 

fabricante e a garantia contra defeitos de 

fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes 

que apresentarem desconformidades ou defeitos 

de fabricação. Poderão ser aprovadas variações 

nas especificações, para adequação aos padrões 

de cada fabricante, desde que configure melhoria 

de qualidade em relação às especificações 

originais. 
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ESCADA DE CANTO - Descrição: Equipamento 

utilizado para reabilitação, treino da marcha, 

equilíbrio, propriocepção articular. Escada com 

rampa de madeira montada em L; 3 Degraus 

revestidos com piso antiderrapante; Corrimãos 

em madeira para adultos e crianças. 

UNID 2 1.816,84 3.633,68 

41 ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS - UNID 5 108,60 543,00 



 

 

DESCRIÇÃO: Sistema de articulação prático para 

fechar e estender; Suporta até 120 kg; sapata 

antiderrapante; Degraus com apoio plano para os 

pés; Travamento automático na extensão. 
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ESCORREGADOR EM POLIETILENO - DESCRIÇÃO: 

Público alvo: crianças a partir de 3 anos. 

Características: rampa contínua ou com 

ondulações e uma escada de degraus; fixação da 

rampa à escada através de barras de polietileno 

laterais ou central; corrimão incorporado à 

própria escada, sem saliências e com laterais 

arredondadas no topo da escada; topo da escada 

com duas laterais altas para dar segurança; 

polietileno pelo processo de rotomoldagem, 

composto com aditivos anti-estático e aditivo 

anti-UV que protejam contra raios solares, 

garantindo a cor do produto; materiais que 

possibilitem a reciclagem após o término da vida 

útil; peças multicoloridas; não tóxico. Dimensões: 

Largura: 79 cm; Altura: 1,27m; Comprimento: 

2,00m; Tolerância:+/- 5%. 

UNID 12 740,33 8.883,96 

43 

ESCRIVANINHA - DESCRIÇÃO: Bancada 

confeccionado em MDF de 18 mm, na cor bege, 

medindo 0,75m de altura, x 1,20m comprimento 

e 0,60 m de profundidade, com reforço 0,40m 

alt. no fundo, em MDF 18 mm, 1 (uma)gaveta 

para teclado com corrediças metálicas com 

pintura epóxi na cor do móvel, 2 gavetas em MDF 

18mm lado esquerdo com corrediças metálicas 

telescópicas com pintura epóxi na cor do móvel, 

com puxadores arredondados de 15cm largura. x 

2 cm altura metálicos, rodapé aparente 

confeccionado em tubo industrial de 20mm x 

40mm, c. acabamento em pintura epóxi na 

mesma cor do móvel e c/. Sapatas niveladoras. 

Cor da escrivaninha: cinza, mantendo o padrão 

municipal. Equipamento móvel deverá ter no 

mínimo 02 anos de garantia contra defeitos de 

fabricação. Norma Regulamentadora NR 17. 

UNID 25 244,57 6.114,25 
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ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 04 LUGARES - 

DESCRIÇÃO: com tampo de 15 mm pés em aço, 

medindo 1,50x 1,50 metro com 3 gavetas + 

painéis com divisores medindo 1,20 x 0,50 cm a 

cor cinza cristal. 

UNID 15 1.682,90 25.243,50 
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ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 04 LUGARES - 

DESCRIÇÃO: com tampo de 15 mm pés em aço, 

medindo 1,20x 1,20 metro com 3 gavetas + 

painéis com divisores medindo 1,20 x 0,50 cm a 

cor cinza cristal. 

UNID 15 1.363,33 20.449,95 

46 

ESTANTE EM AÇO - Dimensões aproximadas: 

900x380x2000mm (LxPxH). Fabricada em chapas 

de aço, contendo 4 colunas e 7 prateleiras (vão 

mínimo entre prateleiras 280mm), na cor cinza, 

com pintura eletrostática e tratamento 

antiferruginoso. Prateleiras reguláveis, em chapa 

de aço 18/1, 20 mm, com furos para fixação com 

parafusos e porcas. Colunas em perfil "L" em 

chapa de aço 16/1.5mm. As estantes não 

deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. 

Apresentar certificado de conformidade de 

acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 ou 

edição mais recente, emitido por certificadora 

acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão 

estar identificados o fabricante e o modelo 

ofertado. 

UNID 120 158,53 19.023,60 
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GANGORRA DE 3 LUGARES - DESCRIÇÃO: Público 

Alvo Crianças a partir de 3 anos. Características: 

Gangorra com manoplas duplas; Base para apoio 

dos pés antiderrapante; Assento anatômico e 

antiderrapante; Acabamento sem saliências e 

com laterais arredondadas; Polietileno pelo 

processo de rotomoldagem, composto com 

aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que 

protejam contra raios solares, garantindo a cor 

do produto; Materiais que possibilitem a 

reciclagem após o término da vida útil; Em 

diversas cores; Não tóxico. Dimensões: Largura: 

41 cm; Altura: 48 cm; Comprimento: 1,56m; 

UNID 15 268,38 4.025,70 



 

 

Tolerância: +/- 5%. 
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GAVETEIRO - DESCRIÇÃO: Gaveteiro volante com 

04 gavetas em chapa de aço, chave com 

fechamento frontal e simultâneo (fecha as 4 

gavetas); Tampo em MDP com 25 mm de 

espessura, acabamento em laminado plástico 

texturizado e bordas em  fita reta em PVC; 

Quadro interno em aço montado sobre trilhos de 

aço e roldanas de nylon; Puxadores em forma de 

alça, medidas 42X52, 5X67. Cor do gaveteiro: 

cinza, mantendo o padrão municipal. 

Equipamento móvel deverá ter no mínimo 02 

anos de garantia contra defeitos de fabricação. 

Norma Regulamentadora NR 17. 

UNID 15 231,47 3.472,05 

49 

GIRA GIRA CARROSSEL - DESCRIÇÃO:  Público 

Alvo Crianças a partir de 2 anos. Características: 

Peça composta por três partes: base, assentos e 

volante; Base com textura antiderrapante; 

Volante central; Acabamento sem saliências e 

com laterais redondas; Três assentos anatômicos 

e apoio para os pés; Polietileno pelo processo de 

rotomoldagem, composto com aditivos anti-

estático e aditivo anti-UV que protejam contra 

raios solares, garantindo a cor do produto; 

Materiais que possibilitem a reciclagem após o 

término da vida útil; Em diversas cores; Não 

tóxico. Dimensões: Diâmetro: 1,05m; Altura: 55 

cm; Tolerância: +/- 5%. 

UNID 15 1.096,33 1.644,95 
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KEY PAD - DESCRIÇÃO: Proporciona o 

posicionamento correto do punho no uso dos 

teclados, buscando prevenir problemas de 

circulação dos membros superiores, evitando 

dores, fadigas e doenças ocupacionais como LER 

e DORT. Espuma em poliuretano flexível do tipo 

integral skin; com dimensões de 470x95mm; 

Apoio de 25 mm de altura; Aba: 30 mm; Cor: 

preta mantendo o padrão municipal. Norma 

Regulamentadora NR 17. 

UNID 55 33,17 1.824,35 

51 LIXEIRA COR CINZA EM MDP DE 15 MM - UNID 55 51,60 2.838,00 



 

 

DESCRIÇÃO: e bordas em fita de PVC cor cinza de 

0,45mm, medida mínima: 0,30 altura x 0,25 

largura X 0,25 profundidade, montada. 

52 

LONGARINA 03 LUGARES - DESCRIÇÃO: em metal 

com assento em polipropileno de alta resistência 

(40x46cm), encosto em polipropileno de alta 

resistência (32cm x 45,5cm), capacidade de carga 

120kg por lugar, barra tubular metálica 

30x50mm, pés metálicos com revestimento em 

polipropileno, suportes do assento e encosto 

metálicos em tubo oblongo de 16 x 30mm com 

espessura de 1,2mm e travessas metálicas. 

Assentos e encostos confeccionados em 

polipropileno de alta resistência pelo sistema de 

injeção termoplástica. Furação na estrutura (2 

furos em cada perna) para fixação no chão. Cor a 

combinar. Garantia mínima de 1 ano. Cor: Preto 

UNID 10 298,66 2.986,60 
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LONGARINA 04 LUGARES - DESCRIÇÃO: em metal 

com assento em polipropileno de alta resistência 

(40x46cm), encosto em polipropileno de alta 

resistência (32 cm x 45,5 cm), capacidade de 

carga 120kg por lugar, barra tubular metálica 

30x50mm, pés metálicos com revestimento em 

polipropileno, suportes do assento e encosto 

metálicos em tubo oblongo de 16 x 30mm com 

espessura de 1,2mm e travessas metálicas. 

Assentos e encostos confeccionados em 

polipropileno de alta resistência pelo sistema de 

injeção termoplástica. Furação na estrutura (2 

furos em cada perna) para fixação no chão. 

Garantia mínima de 1 ano. Cor: Preto 

UNID 25 288,12 7.203,00 
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MACA CLÍNICA - DESCRIÇÃO: material aço 

inoxidável, acabamento das superfícies 

esmaltado, rodas sem rodízios, pés fixos, 

comprimento aproximado 1,90 m, largura 

aproximada 0,60 m, altura aproximada 100 m. 

Componentes: soro removível, cabeceira 

regulável por cremalheira. Leito: estofado em 

espuma densidade 33, espessura 50 mm, com 

UNID 10 381,68 3.816,80 



 

 

revestimento em courvim de alta qualidade. 

Cores: Branco/Bege e Verde Água. 
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MACA CLÍNICA - DESCRIÇÃO: maca fixa para 

atendimento de fisioterapia individualizado. 

Maca de madeira; espuma de densidade 28, 

revestido por courvin anticalor. Dimensões 

aproximadas: 80 cm x 190 cm x 83 cm (CXLXA). 

Capacidade suportada: 450 kg. 

UNID 5 632,63 3.183,15 
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MESA BRANCA EM POLIPROPILENO QUADRADA - 

DESCRIÇÃO: empilhável; medindo no mínimo 70 

cm largura, 70 cm de profundidade e 70 cm de 

altura, garantia mínima 12 meses. 

UNID 300 73,24 21.972,00 
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MESA CARRINHO AUXILIAR COM GAVETAS - 

Descrição: Utilizada para acomodar o material e 

os equipamentos durante o atendimento 

fisioterapêutico. Composta por: estrutura de 

madeira MDF, 2 gavetas em MDF, sistema de 

rodízios, suporte para aparelhos de fisioterapia. 

Dimensões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m 

x 0,77m (C X L X A). Peso: 20,0kg 

UNID 5 347,60 1.738,00 

58 

MESA CARRINHO AUXILIAR COM PRATELEIRAS - 

Descrição: Utilizada para acomodar o material e 

os equipamentos durante o atendimento 

fisioterapêutico. Composta por: estrutura de aço, 

três prateleira em MDF, sistema de rodízios, 

suporte para cabos, desmontável. Dimensões e 

pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,90m (C X 

L X A). Peso: 11,5kg 

UNID 5 292,45 1.462,25 
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MESA DE ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS COM 

CHAVE - DESCRIÇÃO: Mesa medindo Alt.: 745 X 

Larg.: 1215 X Prof.: 615mm, com tampo 

confeccionado em MDP (Medium Density 

Particle) de 15 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces de laminado melâminico de baixa 

pressão BP. Tem em todo o seu contorno lateral 

e frontal acabamento em perfil plástico post-

forming 180º encaixado por um canal aberto no 

tampo usinado. Painel frontal, confeccionado em 

MDP (Medium density particle) de 15 mm de 

UNID 30 295,27 8.858,10 



 

 

espessura, revestido em ambas as faces de 

laminado melâminico de baixa pressão BP. Pé 

Oblongo, constituído de um tubo horizontal 

superior de bitola 30X20 (chapa 20 – 0,90mm) 

com ponteiras de acabamento em polipropileno; 

dois tubos verticais também 30X20 (chapa 20 – 

0,90mm). Todas as peças fixadas por meio de 

solda MIG. Calha para passagem de fiação 

vertical (Cabos elétricos, telefônicos e de lógica) 

entre as colunas com tampa removível de aço 26. 

A Base é de tubo oblongo 29X58 (chapa 20 – 

0,90mm) com ponteiras de acabamento e sapata 

niveladora de altura em popropileno. Toda a 

estrutura recebe tratamento de 

desengraxamento, decapagem e fosfatização, 

preparando a superfície para receber à pintura. 

Pintura epóxi-pó na cor Alumínio aplicada pelo 

processo de deposição eletrostática com 

polimerização em estufa a 190ºC. A montagem é 

feita com parafusos estruturais nos pés e painel e 

por parafusos próprios para madeira no tampo. 

Teclado retrátil Alt.: 85 X Larg.: 500 X Prof.: 

350mm confeccionado em MDP (Medium 

Density Particle) de 15 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces de laminado 

melâminico de baixa pressão BP. Com 

acabamento em suas bordas com fita de 19X0, 

45 mm coladas pelo processo “hot-melt”. 

Corrediça metálica com 350 mm, com pintura 

epóxi. A montagem é feita com parafusos 

próprios para madeira. Tem em todo o seu 

contorno lateral e frontaisacabamento em perfil 

plástico post-forming 180º encaixado por um 

canal aberto no tampo usinado. Painel frontal, 

confeccionado em MDP (Medium density 

particle) de 15 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces de laminado melâminico de baixa 

pressão BP. Rodízios de giro 360º com Ø 40 mm 

confeccionados em polipropileno e chapa 



 

 

metálica para fixação ao móvel. A montagem é 

feita com parafusos próprios para madeira. Cor: 

Cinza. 
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MESA DE REUNIÃO OVAL - DESCRIÇÃO: Mesa de 

reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com 

tampo em melamina na cor platina, com 25 mm 

de espessura, bordas arredondadas em perfil de 

PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular 

composta por travessas passa-cabos, com garras 

nas extremidades e furos para a passagem de 

cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas 

duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de 

aço redondos, com pés horizontais em tubo de 

aço oblongo com ponteiras em poliestireno 

injetado na cor preta e sapatas niveladoras. 

Bandeira central em melamina platina com altura 

final de 50 cm, com bordas arredondadas em 

perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em 

fita de PVC, nos demais lados, na cor preta 

Estrutura em aço na cor preta, com tratamento 

anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, 

seguido pelo processo de pintura eletrostática 

com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, 

com secagem em estufa. Deverão possui duas 

gavetas com rodízios em metal e travamento 

lateral para segredo. Bandeira frontal em 

melamina com altura final de 50 cm, com bordas 

arredondadas em perfil de PVC, e acabamentos 

em fita de PVC. 

UNID 10 411,12 4.111,20 
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MESA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - Mesa 

confeccionada em tubo industrial de 1 1/4” com 

soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática 

com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, 

Tampo em MDF 18mm revestido em laminado 

melamínico amarelo gema (referência L 189), 

com bordas coladas em PVC na cor branca. 

Medidas: 

•Altura da mesa: 54 cm 

•Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 

UNID 25 259,02 6.475,50 



 

 

cm x 70 cm 
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MESA PARA COMPUTADOR 1,00 X 0,50CM - 

DESCRIÇÃO: tampo em carvalho prata e teclado 

com corrediça telescópica e furação para passar 

fios. Todas as medidas apresentadas poderão ter 

variação de até 5% para mais ou para menos. 

UNID 20 240,30 4.806,00 

63 

MESA PARA IMPRESSORA - DESCRIÇÃO: estrutura 

aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo 

de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ MDP/ MDF/ 

similar. 

UNID 20 137,67 2.753,40 

64 

MESA RETANGULAR MONOBLOCO PARA 

REFEITÓRIO - DESCRIÇÃO: com bordas 

arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com 

estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 

1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm 

com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua 

face superior em laminado melamínico pós 

formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon 

(referência L148), acabamento de superfície 

texturizado e encabeçamento de fita de bordo 

em PVC branco. Acabamento da face inferior em 

laminado melamínico branco brilhante. A fixação 

do tampo será por meio de parafusos auto-

atarrachantes de 2 ½” x 3/16” A estrutura em aço 

de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, 

na cor branca fosca, polimerizada em estufa. 

Ponteiras de acabamento em polipropileno na 

cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. 

UNID 10 603,67 6.036,70 

65 

MOUSE PAD - DESCRIÇÃO: Proporciona o 

posicionamento correto do punho no uso do 

mouse, buscando prevenir problemas de 

circulação dos membros superiores, evitando 

dores, fadigas e doenças ocupacionais como LER 

e DORT. DESCRIÇÃO: Espuma em poliuretano 

flexível do tipo integral skin; Dimensões de 

225x185mm; Apoio de 25 mm de altura; Base de 

rolagem; Material: película de PVC; Área útil de 

rolagem de 178x154mm. Norma 

Regulamentadora NR 17. 

UNID 60 41,13 2.467,80 



 

 

66 

PLACA DE TATAME EM EVA - DESCRIÇÃO: Tatame 

em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-

acetato de vinil) com bordas de acabamento. 

Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm 

Espessura: 20 mm Características Placas de 

tatame intertravas e bordas de acabamento, 

confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com 

superfície texturizada, siliconizada, 

antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 

180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça 

deve ser fornecida em conjunto com uma borda 

de acabamento. Os encaixes devem proporcionar 

a junção perfeita das peças; As arestas de bordas 

e placas devem ser uniformes, com corte preciso 

a 90º em relação ao plano da superfície, isentas 

de rebarbas e falhas. 

UNID 40 19,83 793,20 

67 

POLTRONA BRANCA COM BRAÇOS EM 

POLIPROPILENO - DESCRIÇÃO: empilhável; com 

encosto vazado; peso suportável de no mínimo 

120 kg; certificada pelo INMETRO; garantia 

mínima 12 meses. 

UNID 300 84,41 25.323,00 

68 

POLTRONA FIXA (PARA ATENDIMENTO) - 

DESCRIÇÃO: ENCOSTO E ASSENTO: em 

compensado multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente com espessura de 12 

mm no encosto e 14 mm no assento. Possui 

curvatura anatômica no encosto de forma a 

permitir a acomodação das regiões dorsal e 

lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. 

Espuma poliuretano injetada anatomicamente 

com densidade controlada com espessura 

mínima de 60 mm no assento e 50 mm no 

encosto. Os tecidos são fixados por grampos, 

bordas com acabamento em perfil PVC. BRAÇOS: 

Apoia braços fixos injetados em Poliuretano 

Texturizado Integral, sobre alma de Aço SAE 1020 

tratada quimicamente. ESTRUTURA DOS PÉS: em 

“S” (esse) tubo industrial redondo de 1”, sapatas 

em polipropileno injetado. Encosto apoiado e 

UNID 10 281,42 2.814,20 



 

 

fixado ao assento com parafusos e arruela de 

pressão através de mola de açode                3” x 

¼”. Componentes metálicos com tratamento de 

superfície em fosfato de zinco. BRAÇOS: com 

alma de aço, injetados em polipropileno integral. 

COR: a critério do município. Cadeira deverá ter 

no mínimo 05 anos de garantia contra defeitos 

de fábrica. 

69 

POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA 

(AMAMENTAÇÃO) - DESCRIÇÃO: Poltrona 

individual estofada, revestida em couro sintético, 

dotada de apoia-braços. Características de 

estabilidade, resistência e durabilidade, 

conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - 

Sofás. Dimensões Profundidade útil do assento: 

450 mm +/- 20 mm Largura útil do assento: 470 

+/- 20 mm Altura (h) da superfície do assento: 

420 +/- 10 mm Extensão vertical (h) do encosto: 

mínimo de 500 mm Largura útil do encosto: 470 

+/- 20 mm Inclinação da superfície do assento 

(em relação à horizontal): entre -2º a -7º Ângulo 

do encosto (em relação ao plano do assento): 

100º +/-10º Altura do apoio de braços (em 

relação ao assento): 220 +/-20mm10 Largura 

mínima do apoio de braços: 80 mm 

Características construtivas, matérias-primas, 

tratamentos e acabamentos Estrutura 

confeccionada em perfis tubulares metálicos de 

aço carbono, com secção circular, com diâmetro 

mínimo de 1”, e espessura de parede mínima de 

1,5mm. Partes metálicas unidas por meio de 

solda. Soldas devem possuir superfície lisa e 

homogênea, não devendo apresentar pontos 

cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos 

os encontros de tubos devem receber solda em 

todo o perímetro das uniões. Deverão ser 

eliminados respingos e irregularidades de solda, 

rebarbas; esmerilhadas juntas e arredondados os 

cantos agudos. Todas as terminações tubulares 

UNID 6 415,22 2.491,32 



 

 

deverão possuir elementos de fechamento. Nas 

partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

antiferruginoso que assegure resistência à 

corrosão em câmara de névoa salina de no 

mínimo 300 horas. Pintura dos elementos 

metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 

Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada 

em estufa, espessura mínima de 40 micrometros 

na cor CINZA. Pés metálicos aparentes e 

cromados, com ponteiras ajustáveis metálicas e 

partes em contato com o piso em polipropileno. 

Cintas elásticas internas para sustentação do 

assento e do encosto. Laterais (braços), base e 

fundo, montados na configuração de prisma 

retangular, onde se encaixam as almofadas de 

assento e encosto. Cada um destes elementos 

deve possuir espessura mínima de 100mm, 

sendo inteiramente revestido em couro sintético, 

recebendo camadas internas de espuma 

laminada (espessura mínima de 10mm) nos 

pontos de contato com o usuário, de modo que 

toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja 

almofadada. Superfície inferior revestida de 

tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 

70g/m², fixado por meio de botões de pressão 

espaçados a cada 20 cm ou velcro em todo o 

perímetro, que permitam sua remoção para 

inspeção e limpeza. Almofada removível do 

assento confeccionada em espuma de densidade 

D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com 

inclinação de 4°, fixada por meio de fitas 

“velcro”, inteiramente encapada com couro 

sintético, dotada de uma camada de TNT ou 

espuma sob a superfície superior, com fecho em 

“zíper” no verso para remoção da capa. 

Almofada removível do encosto confeccionada 

em espuma de densidade D-23 com mínimo de 

100 

70 PUFF QUADRADO REVESTIDO EM CORINO - UNID 20 43,06 861,20 



 

 

DESCRIÇÃO: cores diversas, preferencialmente 

nas cores azul, preto, vermelho, amarelo e verde, 

para sala de TV com dimensões mínimas de 0,35            

x 0,5            x 0,45cm. Cores a serem entregues 

serão informadas no ato da apresentação da 

Nota de Empenho ao fornecedor. Todas as 

medidas apresentadas poderão ter variação de 

até 5% para mais ou para menos. 

71 

QUADRO BRANCO 90 X 120 CM - DESCRIÇÃO: 

Quadro branco tipo lousa magnética vertical ou 

horizontal com moldura flip (abertura frontal) em 

alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista 

de 20x19mm profundidade própria para facilitar 

trocas do conteúdo interno; fundo do quadro 

confeccionado em Eucatex, 10 mm. Dimensões: 

Altura 90 cm; Largura 120 

UNID 25 141,97 3.549,25 

72 

QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA 

ALUMÍNIO - DESCRIÇÃO: Quadros com moldura 

em alumínio anodizado natural fosco, frisado, 

vista de 20x19mm profundidade; fundo do 

quadro confeccionado em Eucatex, 10 mm e 

acabamento em cortiça aglomerada selada. 

Dimensões: Altura 100 cm; Largura 150 cm. 

UNID 10,0000 141,8600 1.418,60 

73 

QUADRO ESCOLAR 3,00 X 1,20M - DESCRIÇÃO: 

quadro escolar medindo aproximadamente 3,00 

x 1,20m. Tela confeccionada em chapa dura de 

alta densidade com pintura verde UV de alta 

qualidade, que aceita escrita com giz. Moldura 

confeccionada em madeira de pinus natural. 

UNID 10 815,00 8.150,00 

74 

QUADRO MURAL DE FELTRO - DESCRIÇÃO: 

Quadros com moldura em alumínio anodizado 

natural fosco, frisado, vista de 20x19mm 

profundidade; fundo do quadro confeccionado 

em Eucatex, 10 mm e acabamento em feltro 

verde. Dimensões: Altura 120 cm; Largura 90 cm. 

UNID 10 152,81 1.528,10 

75 

QUADRO VERDE - DESCRIÇÃO: em lâmina verde 

quadriculada, medindo 4,50 x1, 20 m, com 

bordas em madeira natural medindo 8 cm e um 

friso ao meio em toda sua extensão. Aparador 

UNID 10 1.606,67 16.066,70 



 

 

medindo 5 cm em toda a sua dimensão na parte 

frontal para canetão e apagador. 

76 

ROUPEIRO EM AÇO PARA VESTIÁRIO COM 08 

PORTAS - DESCRIÇÃO: armário roupeiro em aço 

para vestiário com 08 portas com ventilação, 

pistão para cadeado individual, pés em 

polipropileno e fechadura reforçada com barras - 

medidas 1930 mm x 690 mm x 400 mm (altura x 

largura x profundidade) chapa 26 cor em cinza 

cristal. 

UNID 5 660,67 3.303,35 

77 

ROUPEIRO EM AÇO PARA VESTIÁRIO COM 16 

PORTAS - DESCRIÇÃO: armário roupeiro em aço 

para vestiário com 16 portas com ventilação e 

pistão para cadeado individual, pés em 

polipropileno e fechadura reforçada com barras - 

medidas aproximadas 1930 mm x 1380 m x 400 

mm, chapa 26 na cor cinza cristal. 

UNID 20 967,93 19.358,60 

78 

SUPORTE FIXO UNIVERSAL ULTRA SLIM PARA TV 

LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 A 85 

POLEGADAS - DESCRIÇÃO: Suporte Fixo Universal 

em aço-carbono, pintura eletrostática, indicado 

para TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10 a 

85 polegadas; com distância mínima e máxima da 

parede de 3 cm, que possibilite instalar em 

parede de alvenaria ou painel de madeira. Deve 

possuir trava de segurança, dispositivo para fácil 

manuseio dos cabos. Acompanhar parafusos e 

buchas para alvenaria e para painel de madeira e 

nível de bolha. Furação VESA Universal com dois 

pontos de fixação. Dimensões do produto 

(LxAxP) 11,6x8,9x3cm. Parafusos para TV 

M4x25mm, M5, M6x25mm e M8x25mm. 

Capacidade de Carga: 100 kg. Apresentação em 

caixa com 01 Suporte para TV, Kit de parafusos e 

buchas para instalação em parede de alvenaria e 

parafusos para painel de madeira, manual de 

instruções, gabarito para instalação e nível bolha. 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

UNID 30 18,31 549,30 

79 SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIO NA COR UNID 60 32,33 1.939,80 



 

 

PRETA - Descrição: Suporte para CPU em 

Polietileno, com regulagem de largura e 

rodinhas. Especificações Técnicas: - Base plástica 

com rodízios, compatível com gabinetes At e Atx, 

permite ajustes para gabinetes de diferentes 

tamanhos, Espaço interno ajustável de 15,5 a 

22,5 cm, facilita a instalação e a movimentação 

da CPU. Utilização versátil. 

80 

SUPORTE PARA MONITORES LCD - DESCRIÇÃO: 

Compatível com monitores LCD até 26 polegadas, 

com padrão vesa 75/75 e 100x100 mm, 

acabamento de borracha na “Base disco” para 

garantir maior aderência à superfície da mesa. 

Confeccionada em tubo oblongo 29x58 e 

20x48mm. Possibilita a utilização do monitor 

verticalmente, com giro de 90º para cada lado; 

em aço com acabamento em pintura epóxi; Base 

de fixação do monitor com regulagem de 

inclinação e regulagem de altura que varia de140 

a 280 mm (altura da superfície da mesa até o 

centro da base de fixação do monitor). Largura 

do disco: mínimo 260 mm Rotação: 360º 

Inclinação: 25º (para cima) Inclinação: 5º (para 

baixo) Peso liquido: 1,8 kg Carga Mínima: 08 kg 

Cor preta, mantendo o padrão municipal. 

Equipamento deverá ter no mínimo 02 anos de 

garantia contra defeitos de fabricação. Norma 

Regulamentadora NR 17. 

UNID 30 119,29 3.578,70 

81 

SUPORTE PARA NOTEBOOK - DESCRIÇÃO: feito 

com chapa de aço e tubo da base cromada, 

pintura epóxi na cor preta; Ajuste de inclinação 

até 43º, atingindo altura de 127 mm mínimo a 

260 mm; Dimensões da bandeja: 320x270 mm, 

com furos para ventilação e duas hastes de 

pressão revestidas posicionadas na parte frontal 

da bandeja para travamento do notebook. 

Acabamento com espuma de E.V.A nas partes em 

contato com o notebook e com o mobiliário. 

Fixação por morsa ou plataforma. Nota: para 

UNID 10 122,42 1.224,20 



 

 

utilização desse acessório é aconselhável o uso 

de teclado e mouse convencionais. Equipamento 

deverá ter no mínimo 02 anos de garantia contra 

defeitos de fabricação. Norma Regulamentadora 

NR 17. 

82 

TAMPO DE INOX PARA PIA - DESCRIÇÃO: matéria 

prima: aço inox: AISI 430; Inox Brilhoso, 

dimensões adequadas para balcão (L x A x P) 120 

x 83 x 50 cm. 

UNID 10 362,73 3.627,30 

83 

TROCADOR FRALDÁRIO MDF - DESCRIÇÃO: 

amortecedores a gás. Horizontal para fixar na 

parede. Medidas: largura 0,86 metros, altura 

0,59 metros e profundidade 0,12 metros. Cinto 

de segurança removível para higienização. 

Resistência para até 60 kg distribuídos e 30 kg na 

ponta. Porta fralda e prateleira. 

UNID 15 1.017,50 15.262,50 

84 

TÚNEL LÚDICO - DESCRIÇÃO: Público Alvo 

Crianças a partir de 2 anos Características: Túnel 

em polietileno em estrutura rotomoldado, em 

formatos diversos; Três módulos auto 

encaixáveis, vazados para visualização interna e 

com possibilidades de expansão; Duas estruturas 

que funcionam como entrada e saída. 

Acabamento sem saliências e com laterais 

arredondadas; composto com aditivos 

antiestético e aditivo anti-UV que protejam 

contra raios solares, garantindo a cor do 

produto; Materiais que possibilitem a reciclagem 

após o término da vida útil; Peças multicoloridas; 

não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: 

Largura: 1,10m; Altura: 1,20m; Comprimento: 75 

cm; Tolerância: +/- 5%. 

UNID 10 2.179,37 21.793,70 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a 

serem licitados, seguem as considerações apontadas por esta assessoria que pode ser 

encaminhado ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

Verifica-se que o item 18.15 do Edital de Licitação, encontra-se da seguinte maneira: “18.15 



 

 

 O valor estimado para este Pregão é de R$ <Valor total_Licitação>.”. Ou seja, não há, no 

corpo do edital, a atribuição do valor máximo do certame. Acredita-se que seja necessária a 

retificação, evitando-se, assim, qualquer dano ao erário. 

 

No que se refere ao descritivo dos produtos que serão adquiridos pela Administração 

Municipal; encontramos, no Lote 01, item 01, uma considerável discrepância entre o valor 

unitário de cada produto (R$ 19,26) e o valor total do lote (R$ 6.478,50). Considerando-se que a 

quantidade de itens licitados é de 150, o correto seria que o valor total do lote fosse de R$ 

2.889,00, havendo uma diferença de R$ 3.589,50. É imprescindível que tal correção seja feita, 

com o intuito de evitar gastos desnecessários pelo Poder Executivo. 

 

Ainda, nos Lotes 05 e 72, a quantidade e os valores dos item licitados encontram-se com 

vários números 0 (zero) após a vírgula. É sabido que, matematicamente, não há qualquer erro 

nessa forma numérica, contudo, por não ser usual tal forma de numeração – inclusive dentro do 

próprio edital, acontecendo apenas duas vezes num universo de 84 lotes –, pode ser que 

ocorram confusões quanto ao número de itens de cada lote e o valor unitário de cada um deles. 

 

Do mais, ainda no que se refere à descrição dos lotes/itens licitados, faz-se as seguintes 

considerações: 

 

 Lote 09: ASSENTO DE ELEVAÇÃO INFANTIL PARA AUTOMÓVEL - suportando peso de 

no mínimo até 36 kg. Estrutura em polipropileno e polietileno leve e resistente, revestido em 

tecido confortável facilmente removível para limpeza e auto-extinguível (não propaga fogo). 

Braços laterais de apoio. O produto deverá vir acompanhado do Manual do Proprietário.  

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor do 

assento e nem o material dos braços laterais de apoio. Em pesquisa simples na internet 

constatou-se que, quanto às cores, existem em diversas cores e até estampados; quanto 

aos apoios laterais, a mesma pesquisa indica a diversidade de modelos e materiais. 

Qualquer cor serve para atender os interesses do Município? Qualquer formato ou 

material do braço lateral de apoio serve para o Município? Se não, especificar a cor do 

assento e o material do braço lateral de apoio para atender de forma eficiente o interesse 

público. 

 

 Lote 15: BEBÊ CONFORTO - com dispositivo de retenção para crianças do grupo 0+: de 

0 a 13 kg, com cinto de segurança de 3 pontos com protetores de ombro, capota removível com 

sistema dupla face. Com estrutura em plástico resistente com base arredondada para balançar. 

Com acolchoado do encosto e do assento removível com sistema dupla face, com tecido remo-

vível e lavável. Alça (flexível) para apoio e transporte removível. * Medidas do Bebê conforto:- 

Altura: 56 cm - Largura: 43 cm - Comprimento: 64 cm. * Medidas da Base: - Largura: 43 cm - 

Altura: 17 cm - Comprimento: 57 cm. Prazo de garantia mínima de 1 ano e produto deverá 

acompanhar “Manual de instrução”. Todas as medidas aqui apresentadas podem ocorrer até 

2% de variação para mais ou para menos.2, Item 1, não há descrição do material exigido. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor do pro-



 

 

duto e nem o material do tecido de revestimento. Em pesquisa simples na internet cons-

tatou-se que, quanto às cores, existem em diversas cores e até estampados; quanto ao 

tipo de tecido utilizado, é importante que haja uma especificação, evitando-se assim a 

compra de materiais de baixa qualidade. Qualquer cor serve para atender os interesses 

do Município? Qualquer qualidade de tecido serve para o Município? Se não, especificar 

a cor do bebê conforto e a qualidade do tecido de revestimento para atender de forma 

eficiente o interesse público. 

 

 Lote 17: CADEIRA BRANCA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS - DESCRIÇÃO: empi-

lhável; com encosto vazado; peso suportável de no mínimo 120 kg; certificada pelo INMETRO; 

garantia mínima 12 meses. 

 

A descrição do item não fornece as dimensões que a cadeira deve ter, assim sendo, 

questiona-se: Qualquer tamanho de encosto serve aos interesses do Município? Qual-

quer tamanho de assento serve aos interesses do Município? Se não, especificar as di-

mensões necessárias para atender de forma eficiente o interesse público. 

 

 Lote 18: CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil 

dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1: 2011 Cadeiras altas para crianças – 

Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2: 2011 Cadeiras altas para crianças – 

Parte 2:Métodos de ensaio. Dimensões: Altura: entre 100 e 110 cm; Largura: entre 55 a 75 cm; 

Profundidade total com base: entre 65 a 75 cm. Constituinte Estrutura tubular em aço carbono, 

com seção circular, dobrável. Encosto e assento, acolchoados em espuma com acabamento 

em laminado plástico, impermeável. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó (Epóxi/ 

Poliéster), eletrostática, na cor BRANCA. Bandeja em (PP) polipropileno injetado, removível ou 

articulada. Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado. Sapatas 

antiderrapantes. Cinto de segurança com fechamento de 3 a 5 pontos, regulável. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor da parte 

estofada da cadeira de alimentação. Em pesquisa simples na internet constatou-se uma 

diversidade de cores e estampas. Qualquer cor serve para atender os interesses do Mu-

nicípio? Se não, especificar a cor do assento de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 23: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA – DESCRIÇÃO: Encosto em estrutura inje-

tada em polipropileno copolímero. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a 

acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma 

injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de 

CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 mm de espessura média. Capa do 

encosto revestido em VINIL sem costuras, fixada com grampos. Contra capa do encosto injeta-

das em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. 

A fixação do encosto ao mecanismo é feita com parafusos sextavados com trava mecânica no 

flange, na bitola ¼"x 20 FPP e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. ASSENTO:  

Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com es-

pessura de 14mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento 

na corrente sanguínea; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular 



 

 

de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de 

espessura média; Capa do assento em VINIL  sem costuras, ambas fixadas com grampos; Con-

tra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando 

em futuras manutenções; A fixação do assento ao mecanismo é feita com parafusos sextava-

dos com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebita-

das na madeira. MECANISMO: Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura 

monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de incli-

nação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 

x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totali-

zando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno. Inclinação do encosto 

com 20º de curso semicircular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas 

para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. BRA-

ÇOS: Apoia braços em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, 

regulagem de altura com botão, proporcionar no mínimo 6 posições e 85 mm de curso. Chapa 

para fixação no assento com2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com 

auxílio de chave. A fixação do braço ao assento é feita com parafusos sextavados tipo flangea-

do com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 FPP e porcas de garra encravadas e rebita-

das na madeira. COLUNA: Coluna central fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço 

SAE 1010 com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial 

de giro, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada 

em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por colu-

na de mola a gás com 125 mm de curso nomina 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor da cadei-

ra e nem menciona os pés/rodas. Em pesquisa simples na internet constatou-se uma di-

versidade de cores de cadeiras. Qualquer cor serve para atender os interesses do Muni-

cípio? Se não, especificar a cor da cadeira de forma eficiente ao interesse público. Quan-

to aos pés/rodas, tendo em vista o destaque de cadeira giratória, é preciso que se estipu-

le os matérias que as rodas devem ser confeccionadas, se, de fato, forem necessárias.  

Ainda, verifica-se que, aparentemente, houve uma interrupção no descritivo, já que ele 

termina de forma abrupta. 

 

 Lote 25: CAMA EMPILHAVEL - DESCRIÇÃO: as duas cabeceiras devem ser inteiriças, 

formadas por uma única peça, produzidas em polipropileno, com dimensões aproximadas de 60 

cm largura x 13 cm profundidade x 15 cm altura. Deve possuir excelente balanço de 

propriedades de rigidez/impacto e estabilidade térmica. O produto deverá ser atóxico, 

apresentar excelente acabamento, sem rebarbas e bordas cortantes, além de longa 

durabilidade - apresentar em anexo à proposta Laudo de Resistência ao Impacto – IZOD em 

nome da marca do produto, atestando os índices de rigidez/impacto (original ou cópia 

autenticada). As duas estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio com espessura 

mínima de 1,59mm e atender as normas da liga 6063, oferecendo boa estruturabilidade e alta 

qualidade de acabamento, além de ótima resistência a corrosão em geral, incluindo a corrosão 

por tensão, umidade e salinidade. Deverá ainda, ser leve e resistente. A área de repouso deve 

ser composta por um leito de rede confortável e arejada, vazada, confeccionada em tecido 

100% poliéster empastado em PVC, anti fungo, anti UV, antioxidante, anti chama, isento de F-



 

 

talatos. Alta resistência a peso, suportando até 50 Kg, antitraspirante e lavável. Deve conter 

barra de reforço transversal onde é feita a furação para a passagem dos pinos de fixação do 

leito nas cabeceiras. Furos e cortes a laser, garantindo maior precisão dimensional para 

encaixe em seu gabarito - apresentar em anexo à proposta laudo que ateste a eficácia anti 

chamas e também laudo que ateste a ausência de F-talatos (original ou cópia autenticada). 

Ponteiras de borracha antiderrapante formam um conjunto de segurança fundamental para que 

a catre não deslize, permitindo que a criança possa se movimentar de forma segura durante o 

sono. Auxilia no isolamento da umidade. Previne riscos e arranhões no revestimento dos pisos. 

Deve ser fixada de maneira que não se solte facilmente. O catre deve conter ação 

antibacteriana contra as seguintes bactérias: Staphylococcus Aureus, Bacillus Subtilis, 

Salmonella Typhimurium, Proteus Vulgaris, Escherichia Coli e Enterobacter Cloacae, que 

deverá ser comprovado através de Laudo assinado pelo responsável técnico em polímeros com 

CREA, atestando a utilização do aditivo nos lotes e laudo de laboratório de microbiologia clínica 

assinado por responsável com CRM, atestando a eficácia do aditivo (original ou cópia 

autenticada). 

A montagem se dá pelo perfeito encaixe entre todas as peças, onde as barras de alumínio 

são inseridas na lona pelas alças laterais; este conjunto, por sua vez, é encaixado no orifício da 

cabeceira plástica; uma peça régua guia é agrupada na cabeceira e na lona, possibilitando que 

todo o conjunto seja travado por presilhas pelo sistema click. Todo o conjunto deve estar bem 

montado, de forma segura, firme e bem tensionado, sem imperfeições, como ondas no leito ou 

ainda o efeito de “barriga” no centro da caminha.  Sem velcro e sem parafusos. A cama não 

deve conter pequenas peças que possam se 

 

Aparentemente, houve uma interrupção no descritivo, já que ele termina de forma ab-

rupta, deixando de mencionar, inclusive, em qual cor se pretende comprar as camas em-

pilháveis, já que, como comprova uma pesquisa feita pela internet, existem cores diver-

sas. O descritivo está incompleto? Se sim, imprescindível que seja arrumado, evitando-

se danos ao erário. 

 

 Lote 26: CAPA DE COLCHONETE - DESCRIÇÃO: soldada impermeável medidas mínimas 

60x1, 20x7cm (largura x comprimento x altura), material: napa/bagun. Fechamento: solda ele-

trônica/ com zíper em nylon. 

 

Apesar de apresentar um bom descritivo, o item não menciona as cores das capas de 

colchonete e, uma pesquisa pela internet demonstra a existência de diversas cores deste 

item. Qualquer cor atende aos interesses do Município? Se não, é necessário especificar 

a cor pretendida. 

 

  Lote 27: CARRINHO PARA BEBE - DESCRIÇÃO: Principais características - suporta até 

15 kg; - estrutura: ferro, plástico e polipropileno / espuma: poliuretano / revestimento: poliéster; - 

cinto de segurança de 5 pontos; 3 posições de reclinação para seu bebê descansar a qualquer 

momento; - amplo espaço interno; - sistema de travas nos quatro conjuntos de rodinhas; - fe-

chamento e abertura de modo super prático; - cesto na parte de baixo para guardar fraldinhas. 

Dados técnicos - conteúdo da embalagem: 1 carrinho de bebê e 1 manual de instruções; - di-

mensões aproximadas (a x l x c): 77 cm x 45 cm x 18 cm; - idade recomendada: 0 a 3 anos de 



 

 

idade; - certificado Inmetro: TUV13.2130; - garantia: 3 meses pelo fabricante. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor do carri-

nho de bebê. Em pesquisa simples na internet constatou-se uma diversidade de cores e 

estampas. Qualquer cor serve para atender os interesses do Município? Se não, especifi-

car a cor do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 38: CONJUNTO PRÉ ESCOLAR COLETIVO COMPOSTO POR 01 MESA E 04 CA-

DEIRAS – DESCRIÇÃO: Mesa com tampo em MDF de 18 mm, revestido na face superior em 

laminado melamínico texturizado de alta pressão (FÓRMICA) medindo 800 x 800 mm, com bor-

das frontais, posteriores e laterais em post-forming 180º e cantos frezados retos com acaba-

mento em fita de PVC 2 mm, colada pelo processo hot-melt. Estrutura metálica em aço 

1010/1010 secção circular tubo 7/8 com espessura mínima de 1,20mm com 04 pernas. Tampo 

fixado na estrutura por 08 parafusos auto atarrachantesfixer. Acabamento: com banho desen-

graxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbri-

da, eletrostática, polimerizada em estufa a 180º C, com espessura mínima da película de 40 

mícrons. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si atra-

vés de solda pelo processo MIG.  Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccio-

nadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, conside-

rando-se inclusive os pés. Altura da mesa: mínimo de 580 mm. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor do con-

junto pré-escolar. Em pesquisa simples na internet constatou-se uma diversidade de co-

res. Qualquer cor serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar a 

cor do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

  Lote 40: ESCADA DE CANTO - Descrição: Equipamento utilizado para reabilitação, treino 

da marcha, equilíbrio, propriocepção articular. Escada com rampa de madeira montada em L; 3 

Degraus revestidos com piso antiderrapante; Corrimãos em madeira para adultos e crianças. 

 

O item não especifica a cor da escada de canto. Em pesquisa simples na internet 

constatou-se uma diversidade de cores. Qualquer cor serve para atender os interesses 

do Município? Se não, especificar a cor do item de forma eficiente ao interesse público. 

Também não há qualquer especificação de tamanho e proporção dos componentes do 

item. A escada de canto tem um tamanho padrão? Caso contrário, qualquer tamanho 

atende aos interesses do Município? Se não, especificar os tamanhos e dimensões do 

produto. 

 

 Lote 41: ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS - DESCRIÇÃO: Sistema de articula-

ção prático para fechar e estender; Suporta até 120 kg; sapata antiderrapante; Degraus com 

apoio plano para os pés; Travamento automático na extensão. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor da es-

cada de alumínio. Em pesquisa simples na internet constatou-se uma diversidade de co-

res. Qualquer cor serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar a 



 

 

cor do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 44: ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 04 LUGARES - DESCRIÇÃO: com tampo de 15 

mm pés em aço, medindo 1,50x 1,50 metro com 3 gavetas + painéis com divisores medindo 

1,20 x 0,50 cm a cor cinza cristal. 

 

A descrição do item não especifica o material do tampo e das divisórias. Qualquer 

material serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar o material 

dos componentes do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 45: ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 04 LUGARES - DESCRIÇÃO: com tampo de 15 

mm pés em aço, medindo 1,20x 1,20 metro com 3 gavetas + painéis com divisores medindo 

1,20 x 0,50 cm a cor cinza cristal. 

 

A descrição do item não especifica o material do tampo e das divisórias. Qualquer 

material serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar o material 

dos componentes do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 52: LONGARINA 03 LUGARES - DESCRIÇÃO: em metal com assento em polipropi-

leno de alta resistência (40x46cm), encosto em polipropileno de alta resistência (32cm x 

45,5cm), capacidade de carga 120kg por lugar, barra tubular metálica 30x50mm, pés metálicos 

com revestimento em polipropileno, suportes do assento e encosto metálicos em tubo oblongo 

de 16 x 30mm com espessura de 1,2mm e travessas metálicas. Assentos e encostos confecci-

onados em polipropileno de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica. Furação na 

estrutura (2 furos em cada perna) para fixação no chão. Cor a combinar. Garantia mínima de 1 

ano. Cor: Preto. 

 

O item apresenta boa descrição, contudo apresenta contradição ao tratar da cor da 

longarina. Ela será preta ou a cor será combinada posteriormente com o vencedor do 

certame? 

 

 Lote 55: MACA CLÍNICA - DESCRIÇÃO: maca fixa para atendimento de fisioterapia indi-

vidualizado. Maca de madeira; espuma de densidade 28, revestido por courvin anticalor. Di-

mensões aproximadas: 80 cm x 190 cm x 83 cm (CXLXA). Capacidade suportada: 450 kg. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor da ma-

ca. Em pesquisa rápida na internet, verifica-se a existência de diversas cores. Qualquer 

cor serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar a cor do item de 

forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 57: MESA CARRINHO AUXILIAR COM GAVETAS - Descrição: Utilizada para aco-

modar o material e os equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: 

estrutura de madeira MDF, 2 gavetas em MDF, sistema de rodízios, suporte para aparelhos de 

fisioterapia. Dimensões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,77m (C X L X A). Peso: 

20,0kg. 



 

 

 

Apesar da boa descrição, não especifica a cor da mesa carrinho auxiliar. Em pesqui-

sa rápida na internet, verifica-se a existência de diversas cores. Qualquer cor serve para 

atender os interesses do Município? Se não, especificar a cor do item de forma eficiente 

ao interesse público. 

 

 Lote 58: MESA CARRINHO AUXILIAR COM PRATELEIRAS - Descrição: Utilizada para 

acomodar o material e os equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: 

estrutura de aço, três prateleira em MDF, sistema de rodízios, suporte para cabos, desmontá-

vel. Dimensões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,90m (C X L X A). Peso: 11,5kg. 

 

O item não especifica a cor da mesa carrinho auxiliar. Em pesquisa rápida na inter-

net, verifica-se a existência de diversas cores. Qualquer cor serve para atender os inte-

resses do Município? Se não, especificar a cor do item de forma eficiente ao interesse 

público. 

 

 Lote 63: MESA PARA IMPRESSORA - DESCRIÇÃO: estrutura aço / ferro pintado dimen-

sões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ MDP/ MDF/ similar. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor da mesa 

para impressora. Em pesquisa rápida na internet, verifica-se a existência de diversas co-

res. Qualquer cor serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar a 

cor do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 65: MOUSE PAD - DESCRIÇÃO: Proporciona o posicionamento correto do punho no 

uso do mouse, buscando prevenir problemas de circulação dos membros superiores, evitando 

dores, fadigas e doenças ocupacionais como LER e DORT. DESCRIÇÃO: Espuma em poliure-

tano flexível do tipo integral skin; Dimensões de 225x185mm; Apoio de 25 mm de altura; Base 

de rolagem; Material: película de PVC; Área útil de rolagem de 178x154mm. Norma Regula-

mentadora NR 17. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor do mou-

se pad. Em pesquisa rápida na internet, verifica-se a existência de diversas cores. Qual-

quer cor serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar a cor do item 

de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 66: PLACA DE TATAME EM EVA - DESCRIÇÃO: Tatame em placas intertravadas 

de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000 mm 

x 1000 mm Espessura: 20 mm Características Placas de tatame intertravas e bordas de aca-

bamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, 

antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça 

deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcio-

nar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte 

preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. 

 



 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor as pla-

cas. Em pesquisa rápida na internet, verifica-se a existência de diversas cores. Qualquer 

cor serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar a cor do item de 

forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 67: POLTRONA BRANCA COM BRAÇOS EM POLIPROPILENO - DESCRIÇÃO: 

empilhável; com encosto vazado; peso suportável de no mínimo 120 kg; certificada pelo INME-

TRO; garantia mínima 12 meses. 

 

A descrição do item não fornece as dimensões que a poltrona deve ter, assim sendo, 

questiona-se: Qualquer tamanho de encosto serve aos interesses do Município? Qual-

quer tamanho de assento serve aos interesses do Município? Se não, especificar as di-

mensões necessárias para atender de forma eficiente o interesse público. 

 

 Lote 69: POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (AMAMENTAÇÃO) - DESCRIÇÃO: Pol-

trona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia-braços. Características 

de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - So-

fás. Dimensões Profundidade útil do assento: 450 mm +/- 20 mm Largura útil do assento: 470 

+/- 20 mm Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10 mm Extensão vertical (h) do encosto: 

mínimo de 500 mm Largura útil do encosto: 470 +/- 20 mm Inclinação da superfície do assento 

(em relação à horizontal): entre -2º a -7º Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 

100º +/-10º Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-20mm10 Largura mínima 

do apoio de braços: 80 mm Características construtivas, matérias-primas, tratamentos e aca-

bamentos Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com secção 

circular, com diâmetro mínimo de 1”, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Partes metáli-

cas unidas por meio de solda. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo 

apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos de-

vem receber solda em todo o perímetro das uniões. Deverão ser eliminados respingos e irregu-

laridades de solda, rebarbas; esmerilhadas juntas e arredondados os cantos agudos. Todas as 

terminações tubulares deverão possuir elementos de fechamento. Nas partes metálicas deve 

ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de né-

voa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 

Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 mi-

crometros na cor CINZA. Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiras ajustáveis metá-

licas e partes em contato com o piso em polipropileno. Cintas elásticas internas para sustenta-

ção do assento e do encosto. Laterais (braços), base e fundo, montados na configuração de 

prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto. Cada um destes ele-

mentos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sin-

tético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos 

pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, 

seja almofadada. Superfície inferior revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima 

de 70g/m², fixado por meio de botões de pressão espaçados a cada 20 cm ou velcro em todo o 

perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza. Almofada removível do assento 

confeccionada em espuma de densidade D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com 

inclinação de 4°, fixada por meio de fitas “velcro”, inteiramente encapada com couro sintético, 



 

 

dotada de uma camada de TNT ou espuma sob a superfície superior, com fecho em “zíper” no 

verso para remoção da capa. Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de 

densidade D-23 com mínimo de 100 

 

Aparentemente, houve uma interrupção no descritivo, já que ele termina de forma ab-

rupta, deixando de mencionar, inclusive, em qual cor se pretende comprar as poltronas 

de amamentação, já que, como comprova uma pesquisa feita pela internet, existem cores 

diversas. O descritivo está incompleto? Se sim, imprescindível que seja arrumado, evi-

tando-se danos ao erário. 

 

 Lote 71: QUADRO BRANCO 90 X 120 CM - DESCRIÇÃO: Quadro branco tipo lousa mag-

nética vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural 

fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; 

fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10 mm. Dimensões: Altura 90 cm; Largura 120 

 

No não é especificada a existência de suporte para comportar apagador e suas 
dimensões na parte inferior do quadro. Será exigido por este Município? Se sim, 
complementar o item. 

 

 Lote 73: QUADRO ESCOLAR 3,00 X 1,20M - DESCRIÇÃO: quadro escolar medindo apro-

ximadamente 3,00 x 1,20m. Tela confeccionada em chapa dura de alta densidade com pintura 

verde UV de alta qualidade, que aceita escrita com giz. Moldura confeccionada em madeira de 

pinus natural. 

 

No item não é especificada a existência de suporte para comportar apagador e suas 
dimensões na parte inferior do quadro. Será exigido por este Município? Se sim, 
complementar o item. 

 

Conforme se verifica, falta aos item acima à serem licitados o devido critério de qualidade, 

uma vez que suas especificações não estão completas. 

 

 

Mandaguari, 06 de maio de 2020. 

 

 

 

                                                            
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 003/2020 Lupa Legislativa                                            Mandaguari, 06 de maio de 2020 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no 

exercício de sua função fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por 

intermédio do Prefeito Municipal, acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de 

análise nº 02/2020 que realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de 

contratação: 

 

Pregão Eletrônico 46/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de mobiliário. 

Data de abertura: 14 de maio às 09h00. 

 

Nesta conjuntura o presente ofício tem a 

pretensão de ofertar os seguintes questionamentos: 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a 

serem licitados, seguem as considerações apontadas por esta Câmara Municipal: 

 

Verifica-se que o item 18.15 do Edital de Licitação, encontra-se da seguinte maneira: 

“18.15  O valor estimado para este Pregão é de R$ <Valor total_Licitação>.”. Ou seja, não 

há, no corpo do edital, a atribuição do valor máximo do certame. Acredita-se que seja 

necessária a retificação, evitando-se, assim, qualquer dano ao erário. 

 

No que se refere ao descritivo dos produtos que serão adquiridos pela Administração 

Municipal; encontramos, no Lote 01, item 01, uma considerável discrepância entre o valor 

unitário de cada produto (R$ 19,26) e o valor total do lote (R$ 6.478,50). Considerando-se 

que a quantidade de itens licitados é de 150, o correto seria que o valor total do lote fosse de 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

R$ 2.889,00, havendo uma diferença de R$ 3.589,50. É imprescindível que tal correção seja 

feita, com o intuito de evitar gastos desnecessários pelo Poder Executivo. 

 

Ainda, nos Lotes 05 e 72, a quantidade e os valores dos item licitados encontram-se com 

vários números 0 (zero) após a vírgula. É sabido que, matematicamente, não há qualquer 

erro nessa forma numérica, contudo, por não ser usual tal forma de numeração – inclusive 

dentro do próprio edital, acontecendo apenas duas vezes num universo de 84 lotes –, pode 

ser que ocorram confusões quanto ao número de itens de cada lote e o valor unitário de cada 

um deles. 

 

Do mais, ainda no que se refere à descrição dos lotes/itens licitados, faz-se as seguintes 

considerações: 

 

 Lote 09: ASSENTO DE ELEVAÇÃO INFANTIL PARA AUTOMÓVEL - suportando peso 

de no mínimo até 36 kg. Estrutura em polipropileno e polietileno leve e resistente, revestido 

em tecido confortável facilmente removível para limpeza e auto-extinguível (não propaga 

fogo). Braços laterais de apoio. O produto deverá vir acompanhado do Manual do 

Proprietário.  

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor do 

assento e nem o material dos braços laterais de apoio. Em pesquisa simples na 

internet constatou-se que, quanto às cores, existem em diversas cores e até 

estampados; quanto aos apoios laterais, a mesma pesquisa indica a diversidade de 

modelos e materiais. Qualquer cor serve para atender os interesses do Município? 

Qualquer formato ou material do braço lateral de apoio serve para o Município? Se 

não, especificar a cor do assento e o material do braço lateral de apoio para atender 

de forma eficiente o interesse público. 

 

 Lote 15: BEBÊ CONFORTO - com dispositivo de retenção para crianças do grupo 0+: de 

0 a 13 kg, com cinto de segurança de 3 pontos com protetores de ombro, capota removível 

com sistema dupla face. Com estrutura em plástico resistente com base arredondada para 

balançar. Com acolchoado do encosto e do assento removível com sistema dupla face, com 

tecido removível e lavável. Alça (flexível) para apoio e transporte removível. * Medidas do 

Bebê conforto:- Altura: 56 cm - Largura: 43 cm - Comprimento: 64 cm. * Medidas da Base: - 

Largura: 43 cm - Altura: 17 cm - Comprimento: 57 cm. Prazo de garantia mínima de 1 ano e 

produto deverá acompanhar “Manual de instrução”. Todas as medidas aqui apresentadas 

podem ocorrer até 2% de variação para mais ou para menos.2, Item 1, não há descrição do 

material exigido. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor do 

produto e nem o material do tecido de revestimento. Em pesquisa simples na internet 

constatou-se que, quanto às cores, existem em diversas cores e até estampados; 

quanto ao tipo de tecido utilizado, é importante que haja uma especificação, evitando-

se assim a compra de materiais de baixa qualidade. Qualquer cor serve para atender 



 

 

os interesses do Município? Qualquer qualidade de tecido serve para o Município? Se 

não, especificar a cor do bebê conforto e a qualidade do tecido de revestimento para 

atender de forma eficiente o interesse público. 

 

 Lote 17: CADEIRA BRANCA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS - DESCRIÇÃO: empilhável; 

com encosto vazado; peso suportável de no mínimo 120 kg; certificada pelo INMETRO; ga-

rantia mínima 12 meses. 

 

A descrição do item não fornece as dimensões que a cadeira deve ter, assim 

sendo, questiona-se: Qualquer tamanho de encosto serve aos interesses do Municí-

pio? Qualquer tamanho de assento serve aos interesses do Município? Se não, espe-

cificar as dimensões necessárias para atender de forma eficiente o interesse público. 

 

 Lote 18: CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil 

dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1: 2011 Cadeiras altas para crianças – 

Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2: 2011 Cadeiras altas para crianças – 

Parte 2:Métodos de ensaio. Dimensões: Altura: entre 100 e 110 cm; Largura: entre 55 a 75 

cm; Profundidade total com base: entre 65 a 75 cm. Constituinte Estrutura tubular em aço 

carbono, com seção circular, dobrável. Encosto e assento, acolchoados em espuma com aca-

bamento em laminado plástico, impermeável. Pintura dos elementos metálicos em tinta em 

pó (Epóxi/ Poliéster), eletrostática, na cor BRANCA. Bandeja em (PP) polipropileno injetado, 

removível ou articulada. Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou ar-

ticulado. Sapatas antiderrapantes. Cinto de segurança com fechamento de 3 a 5 pontos, re-

gulável. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor da parte 

estofada da cadeira de alimentação. Em pesquisa simples na internet constatou-se 

uma diversidade de cores e estampas. Qualquer cor serve para atender os interesses 

do Município? Se não, especificar a cor do assento de forma eficiente ao interesse 

público. 

 

 Lote 23: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA – DESCRIÇÃO: Encosto em estrutura 

injetada em polipropileno copolímero. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à 

permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. 

Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, 

isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 mm de espessura média. 

Capa do encosto revestido em VINIL sem costuras, fixada com grampos. Contra capa do 

encosto injetadas em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futu-

ras manutenções. A fixação do encosto ao mecanismo é feita com parafusos sextavados 

com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 FPP e porcas de garra encravadas e rebita-

das no plástico. ASSENTO:  Assento em compensado multilaminado resinado, moldado ana-

tomicamente a quente com espessura de 14mm. Possui curvatura na parte frontal do assento 

para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea; Espuma injetada anatomicamente em 



 

 

poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade contro-

lada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média; Capa do assento em VINIL  sem 

costuras, ambas fixadas com grampos; Contra capa do assento injetadas em polipropileno 

copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; A fixação do as-

sento ao mecanismo é feita com parafusos sextavados com trava mecânica no flange, na 

bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. MECANISMO: Me-

canismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo 

MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação 

do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do en-

costo com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, 

recoberto por capa injetada em polipropileno. Inclinação do encosto com 20º de curso semi-

circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno au-

tomático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. BRAÇOS: Apoia braços 

em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de 

altura com botão, proporcionar no mínimo 6 posições e 85 mm de curso. Chapa para fixação 

no assento com2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de 

chave. A fixação do braço ao assento é feita com parafusos sextavados tipo flangeado com 

trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 FPP e porcas de garra encravadas e rebitadas na 

madeira. COLUNA: Coluna central fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 

1010 com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial 

de giro, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro inje-

tada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira 

por coluna de mola a gás com 125 mm de curso nomina 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor da ca-

deira e nem menciona os pés/rodas. Em pesquisa simples na internet constatou-se 

uma diversidade de cores de cadeiras. Qualquer cor serve para atender os interesses 

do Município? Se não, especificar a cor da cadeira de forma eficiente ao interesse pú-

blico. Quanto aos pés/rodas, tendo em vista o destaque de cadeira giratória, é preciso 

que se estipule os matérias que as rodas devem ser confeccionadas, se, de fato, forem 

necessárias.  

Ainda, verifica-se que, aparentemente, houve uma interrupção no descritivo, já que 

ele termina de forma abrupta. 

 

 Lote 25: CAMA EMPILHAVEL - DESCRIÇÃO: as duas cabeceiras devem ser inteiriças, 

formadas por uma única peça, produzidas em polipropileno, com dimensões aproximadas de 

60 cm largura x 13 cm profundidade x 15 cm altura. Deve possuir excelente balanço de 

propriedades de rigidez/impacto e estabilidade térmica. O produto deverá ser atóxico, 

apresentar excelente acabamento, sem rebarbas e bordas cortantes, além de longa 

durabilidade - apresentar em anexo à proposta Laudo de Resistência ao Impacto – IZOD em 

nome da marca do produto, atestando os índices de rigidez/impacto (original ou cópia 

autenticada). As duas estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio com espessura 

mínima de 1,59mm e atender as normas da liga 6063, oferecendo boa estruturabilidade e 

alta qualidade de acabamento, além de ótima resistência a corrosão em geral, incluindo a 

corrosão por tensão, umidade e salinidade. Deverá ainda, ser leve e resistente. A área de 



 

 

repouso deve ser composta por um leito de rede confortável e arejada, vazada, 

confeccionada em tecido 100% poliéster empastado em PVC, anti fungo, anti UV, 

antioxidante, anti chama, isento de F-talatos. Alta resistência a peso, suportando até 50 Kg, 

antitraspirante e lavável. Deve conter barra de reforço transversal onde é feita a furação para 

a passagem dos pinos de fixação do leito nas cabeceiras. Furos e cortes a laser, garantindo 

maior precisão dimensional para encaixe em seu gabarito - apresentar em anexo à proposta 

laudo que ateste a eficácia anti chamas e também laudo que ateste a ausência de F-talatos 

(original ou cópia autenticada). Ponteiras de borracha antiderrapante formam um conjunto de 

segurança fundamental para que a catre não deslize, permitindo que a criança possa se 

movimentar de forma segura durante o sono. Auxilia no isolamento da umidade. Previne 

riscos e arranhões no revestimento dos pisos. Deve ser fixada de maneira que não se solte 

facilmente. O catre deve conter ação antibacteriana contra as seguintes bactérias: 

Staphylococcus Aureus, Bacillus Subtilis, Salmonella Typhimurium, Proteus Vulgaris, 

Escherichia Coli e Enterobacter Cloacae, que deverá ser comprovado através de Laudo 

assinado pelo responsável técnico em polímeros com CREA, atestando a utilização do aditivo 

nos lotes e laudo de laboratório de microbiologia clínica assinado por responsável com CRM, 

atestando a eficácia do aditivo (original ou cópia autenticada). 

A montagem se dá pelo perfeito encaixe entre todas as peças, onde as barras de alumínio 

são inseridas na lona pelas alças laterais; este conjunto, por sua vez, é encaixado no orifício 

da cabeceira plástica; uma peça régua guia é agrupada na cabeceira e na lona, possibilitando 

que todo o conjunto seja travado por presilhas pelo sistema click. Todo o conjunto deve estar 

bem montado, de forma segura, firme e bem tensionado, sem imperfeições, como ondas no 

leito ou ainda o efeito de “barriga” no centro da caminha.  Sem velcro e sem parafusos. A 

cama não deve conter pequenas peças que possam se 

 

Aparentemente, houve uma interrupção no descritivo, já que ele termina de forma 

abrupta, deixando de mencionar, inclusive, em qual cor se pretende comprar as camas 

empilháveis, já que, como comprova uma pesquisa feita pela internet, existem cores 

diversas. O descritivo está incompleto? Se sim, imprescindível que seja arrumado, evi-

tando-se danos ao erário. 

 

 Lote 26: CAPA DE COLCHONETE - DESCRIÇÃO: soldada impermeável medidas míni-

mas 60x1, 20x7cm (largura x comprimento x altura), material: napa/bagun. Fechamento: 

solda eletrônica/ com zíper em nylon. 

 

Apesar de apresentar um bom descritivo, o item não menciona as cores das capas 

de colchonete e, uma pesquisa pela internet demonstra a existência de diversas cores 

deste item. Qualquer cor atende aos interesses do Município? Se não, é necessário 

especificar a cor pretendida. 

 

  Lote 27: CARRINHO PARA BEBE - DESCRIÇÃO: Principais características - suporta 

até 15 kg; - estrutura: ferro, plástico e polipropileno / espuma: poliuretano / revestimento: 

poliéster; - cinto de segurança de 5 pontos; 3 posições de reclinação para seu bebê descan-

sar a qualquer momento; - amplo espaço interno; - sistema de travas nos quatro conjuntos 

de rodinhas; - fechamento e abertura de modo super prático; - cesto na parte de baixo para 



 

 

guardar fraldinhas. Dados técnicos - conteúdo da embalagem: 1 carrinho de bebê e 1 manual 

de instruções; - dimensões aproximadas (a x l x c): 77 cm x 45 cm x 18 cm; - idade recomen-

dada: 0 a 3 anos de idade; - certificado Inmetro: TUV13.2130; - garantia: 3 meses pelo fabri-

cante. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor do 

carrinho de bebê. Em pesquisa simples na internet constatou-se uma diversidade de 

cores e estampas. Qualquer cor serve para atender os interesses do Município? Se 

não, especificar a cor do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 38: CONJUNTO PRÉ ESCOLAR COLETIVO COMPOSTO POR 01 MESA E 04 

CADEIRAS – DESCRIÇÃO: Mesa com tampo em MDF de 18 mm, revestido na face superior 

em laminado melamínico texturizado de alta pressão (FÓRMICA) medindo 800 x 800 mm, 

com bordas frontais, posteriores e laterais em post-forming 180º e cantos frezados retos com 

acabamento em fita de PVC 2 mm, colada pelo processo hot-melt. Estrutura metálica em aço 

1010/1010 secção circular tubo 7/8 com espessura mínima de 1,20mm com 04 pernas. 

Tampo fixado na estrutura por 08 parafusos auto atarrachantesfixer. Acabamento: com ba-

nho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta 

epóxi pó, híbrida, eletrostática, polimerizada em estufa a 180º C, com espessura mínima da 

película de 40 mícrons. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser li-

gados entre si através de solda pelo processo MIG.  Topos de fechamento da tubulação: 

deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por 

meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés. Altura da mesa: mínimo de 580 mm. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor do 

conjunto pré-escolar. Em pesquisa simples na internet constatou-se uma diversidade 

de cores. Qualquer cor serve para atender os interesses do Município? Se não, espe-

cificar a cor do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

  Lote 40: ESCADA DE CANTO - Descrição: Equipamento utilizado para reabilitação, treino 

da marcha, equilíbrio, propriocepção articular. Escada com rampa de madeira montada em 

L; 3 Degraus revestidos com piso antiderrapante; Corrimãos em madeira para adultos e cri-

anças. 

 

O item não especifica a cor da escada de canto. Em pesquisa simples na internet 

constatou-se uma diversidade de cores. Qualquer cor serve para atender os interesses 

do Município? Se não, especificar a cor do item de forma eficiente ao interesse público. 

Também não há qualquer especificação de tamanho e proporção dos componentes do 

item. A escada de canto tem um tamanho padrão? Caso contrário, qualquer tamanho 

atende aos interesses do Município? Se não, especificar os tamanhos e dimensões do 

produto. 

 



 

 

 Lote 41: ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS - DESCRIÇÃO: Sistema de articulação 

prático para fechar e estender; Suporta até 120 kg; sapata antiderrapante; Degraus com 

apoio plano para os pés; Travamento automático na extensão. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor da 

escada de alumínio. Em pesquisa simples na internet constatou-se uma diversidade 

de cores. Qualquer cor serve para atender os interesses do Município? Se não, espe-

cificar a cor do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 44: ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 04 LUGARES - DESCRIÇÃO: com tampo 

de 15 mm pés em aço, medindo 1,50x 1,50 metro com 3 gavetas + painéis com divisores 

medindo 1,20 x 0,50 cm a cor cinza cristal. 

 

A descrição do item não especifica o material do tampo e das divisórias. Qualquer 

material serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar o material 

dos componentes do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 45: ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 04 LUGARES - DESCRIÇÃO: com tampo 

de 15 mm pés em aço, medindo 1,20x 1,20 metro com 3 gavetas + painéis com divisores 

medindo 1,20 x 0,50 cm a cor cinza cristal. 

 

A descrição do item não especifica o material do tampo e das divisórias. Qualquer 

material serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar o material 

dos componentes do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 52: LONGARINA 03 LUGARES - DESCRIÇÃO: em metal com assento em poli-

propileno de alta resistência (40x46cm), encosto em polipropileno de alta resistência (32cm 

x 45,5cm), capacidade de carga 120kg por lugar, barra tubular metálica 30x50mm, pés me-

tálicos com revestimento em polipropileno, suportes do assento e encosto metálicos em tubo 

oblongo de 16 x 30mm com espessura de 1,2mm e travessas metálicas. Assentos e encostos 

confeccionados em polipropileno de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica. 

Furação na estrutura (2 furos em cada perna) para fixação no chão. Cor a combinar. Garantia 

mínima de 1 ano. Cor: Preto. 

 

O item apresenta boa descrição, contudo apresenta contradição ao tratar da cor 

da longarina. Ela será preta ou a cor será combinada posteriormente com o vencedor 

do certame? 

 

 Lote 55: MACA CLÍNICA - DESCRIÇÃO: maca fixa para atendimento de fisioterapia 

individualizado. Maca de madeira; espuma de densidade 28, revestido por courvin anticalor. 

Dimensões aproximadas: 80 cm x 190 cm x 83 cm (CXLXA). Capacidade suportada: 450 kg. 

 



 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor da 

maca. Em pesquisa rápida na internet, verifica-se a existência de diversas cores. Qual-

quer cor serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar a cor do 

item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 57: MESA CARRINHO AUXILIAR COM GAVETAS - Descrição: Utilizada para 

acomodar o material e os equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta 

por: estrutura de madeira MDF, 2 gavetas em MDF, sistema de rodízios, suporte para apa-

relhos de fisioterapia. Dimensões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,77m (C X L X A). 

Peso: 20,0kg. 

 

Apesar da boa descrição, não especifica a cor da mesa carrinho auxiliar. Em pes-

quisa rápida na internet, verifica-se a existência de diversas cores. Qualquer cor serve 

para atender os interesses do Município? Se não, especificar a cor do item de forma 

eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 58: MESA CARRINHO AUXILIAR COM PRATELEIRAS - Descrição: Utilizada para 

acomodar o material e os equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta 

por: estrutura de aço, três prateleira em MDF, sistema de rodízios, suporte para cabos, des-

montável. Dimensões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,90m (C X L X A). Peso: 

11,5kg. 

 

O item não especifica a cor da mesa carrinho auxiliar. Em pesquisa rápida na in-

ternet, verifica-se a existência de diversas cores. Qualquer cor serve para atender os 

interesses do Município? Se não, especificar a cor do item de forma eficiente ao inte-

resse público. 

 

 Lote 63: MESA PARA IMPRESSORA - DESCRIÇÃO: estrutura aço / ferro pintado di-

mensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo madeira/ MDP/ MDF/ similar. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor da 

mesa para impressora. Em pesquisa rápida na internet, verifica-se a existência de di-

versas cores. Qualquer cor serve para atender os interesses do Município? Se não, 

especificar a cor do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 65: MOUSE PAD - DESCRIÇÃO: Proporciona o posicionamento correto do punho 

no uso do mouse, buscando prevenir problemas de circulação dos membros superiores, evi-

tando dores, fadigas e doenças ocupacionais como LER e DORT. DESCRIÇÃO: Espuma em 

poliuretano flexível do tipo integral skin; Dimensões de 225x185mm; Apoio de 25 mm de 

altura; Base de rolagem; Material: película de PVC; Área útil de rolagem de 178x154mm. 

Norma Regulamentadora NR 17. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor do 

mouse pad. Em pesquisa rápida na internet, verifica-se a existência de diversas cores. 



 

 

Qualquer cor serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar a cor 

do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 66: PLACA DE TATAME EM EVA - DESCRIÇÃO: Tatame em placas intertravadas 

de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000 

mm x 1000 mm Espessura: 20 mm Características Placas de tatame intertravas e bordas de 

acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, silico-

nizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; 

Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes 

devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser 

uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e 

falhas. 

 

O item está com uma descrição bem completa, contudo não especifica a cor as 

placas. Em pesquisa rápida na internet, verifica-se a existência de diversas cores. 

Qualquer cor serve para atender os interesses do Município? Se não, especificar a cor 

do item de forma eficiente ao interesse público. 

 

 Lote 67: POLTRONA BRANCA COM BRAÇOS EM POLIPROPILENO - DESCRIÇÃO: 

empilhável; com encosto vazado; peso suportável de no mínimo 120 kg; certificada pelo IN-

METRO; garantia mínima 12 meses. 

 

A descrição do item não fornece as dimensões que a poltrona deve ter, assim 

sendo, questiona-se: Qualquer tamanho de encosto serve aos interesses do Municí-

pio? Qualquer tamanho de assento serve aos interesses do Município? Se não, espe-

cificar as dimensões necessárias para atender de forma eficiente o interesse público. 

 

 Lote 69: POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA (AMAMENTAÇÃO) - DESCRIÇÃO: 

Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia-braços. Caracte-

rísticas de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 / Móveis es-

tofados - Sofás. Dimensões Profundidade útil do assento: 450 mm +/- 20 mm Largura útil do 

assento: 470 +/- 20 mm Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10 mm Extensão vertical 

(h) do encosto: mínimo de 500 mm Largura útil do encosto: 470 +/- 20 mm Inclinação da 

superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º a -7º Ângulo do encosto (em relação 

ao plano do assento): 100º +/-10º Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-

20mm10 Largura mínima do apoio de braços: 80 mm Características construtivas, matérias-

primas, tratamentos e acabamentos Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos 

de aço carbono, com secção circular, com diâmetro mínimo de 1”, e espessura de parede 

mínima de 1,5mm. Partes metálicas unidas por meio de solda. Soldas devem possuir super-

fície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 

escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro das uniões. 

Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas; esmerilhadas juntas 

e arredondados os cantos agudos. Todas as terminações tubulares deverão possuir elemen-

tos de fechamento. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que 

assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura 



 

 

dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Pés metálicos 

aparentes e cromados, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso 

em polipropileno. Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Late-

rais (braços), base e fundo, montados na configuração de prisma retangular, onde se encai-

xam as almofadas de assento e encosto. Cada um destes elementos deve possuir espessura 

mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas 

internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o 

usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada. Super-

fície inferior revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por 

meio de botões de pressão espaçados a cada 20 cm ou velcro em todo o perímetro, que 

permitam sua remoção para inspeção e limpeza. Almofada removível do assento confeccio-

nada em espuma de densidade D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação 

de 4°, fixada por meio de fitas “velcro”, inteiramente encapada com couro sintético, dotada 

de uma camada de TNT ou espuma sob a superfície superior, com fecho em “zíper” no verso 

para remoção da capa. Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de den-

sidade D-23 com mínimo de 100 

 

Aparentemente, houve uma interrupção no descritivo, já que ele termina de forma 

abrupta, deixando de mencionar, inclusive, em qual cor se pretende comprar as pol-

tronas de amamentação, já que, como comprova uma pesquisa feita pela internet, exis-

tem cores diversas. O descritivo está incompleto? Se sim, imprescindível que seja ar-

rumado, evitando-se danos ao erário. 

 

 Lote 71: QUADRO BRANCO 90 X 120 CM - DESCRIÇÃO: Quadro branco tipo lousa 

magnética vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado 

natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conte-

údo interno; fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10 mm. Dimensões: Altura 90 cm; 

Largura 120 

 

No não é especificada a existência de suporte para comportar apagador e suas 
dimensões na parte inferior do quadro. Será exigido por este Município? Se sim, 
complementar o item. 

 

 Lote 73: QUADRO ESCOLAR 3,00 X 1,20M - DESCRIÇÃO: quadro escolar medindo 

aproximadamente 3,00 x 1,20m. Tela confeccionada em chapa dura de alta densidade com 

pintura verde UV de alta qualidade, que aceita escrita com giz. Moldura confeccionada em 

madeira de pinus natural. 

 

No item não é especificada a existência de suporte para comportar apagador e suas 
dimensões na parte inferior do quadro. Será exigido por este Município? Se sim, 
complementar o item. 

 

Conforme se verifica, falta aos item acima à serem licitados o devido critério de 

qualidade, uma vez que suas especificações não estão completas 

 



 

 

 

 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre 

pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública e buscando resguardar 

esta entidade de possíveis prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação 

e solicita manifestação expressa desta Municipalidade até o dia 11 de maio de 2020, 

impreterivelmente, para que sejam respeitados os prazos previstos no referido edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o 

momento, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. 

 

 

                                                                                              Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 

                                                                                                  Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 

ROMUALDO BATISTA 

Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 

 













 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
04/2020 Data da Licitação 

*15 de maio às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

47/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de pessoa jurídica especializada no 

fornecimento de equipamentos de urgência e emergência. 

Valor Máximo do edital R$ 98.056,48 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

Visa à aquisição de equipamentos e materiais permanentes 

para o Pronto Atendimento Municipal, tendo como intuito 

atender aos munícipes dependentes do Sistema Único de 

Saúde. 

 

Forma de Pagamento 

Será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento dos 

produtos. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega dos equipamentos em 

até 30 (trinta) dias após a solicitação de entrega/autorização 

de fornecimento, sem qualquer despesa para o município, 

tais como: frete, seguro, descarga e quaisquer outras 

despesas inerentes à entrega do objeto. 

Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado 

Central, situado na BR 376, nº 2727, ao lado Corpo de 

Bombeiros. 

Fiscal do contrato Wanderleia Alves Martins Medeiros 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO  

Descrição básica 

• Monitor Multiparamétrico pré-configurado com 

ECG, SPO2, PNI, Temperatura e Respiração 

para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 

Especificações técnicas mínimas 

• Monitor modular multiparamétrico pré-

configurado, com configuração de software na 

língua portuguesa, para monitorização de ECG, 

respiração, oximetria, pressão não invasiva e 

temperatura, com possibilidade de atualização 

futura para incorporar parâmetros de pressão 

invasiva, capnografiasidestream de baixo fluxo 

ou mainstream. 

UNID 01 11.833,00 11.833,00 



 

 

• Tela de cristal líquido colorido de matriz ativa de 

no mínimo 10" flat screen, resolução mínima de 

800 X 600 pixels, com apresentação simultânea 

de no mínimo 6 canais, tendências gráficas e 

tabulares de no mínimo 24 horas; 

• Exibição de 12 derivações de ECG simultâneas 

em tela; 

• Parâmetros mínimos das funções: 

• ECG: com 12 derivações; análise de segmento 

ST; detecção de no mínimo 16 tipos de arritmia; 

faixa mínima de freqüência cardíaca: de 15 a 350 

bpm; Detecção e rejeição de marca-passo; 

Proteção contra descarga e interferência de 

desfibrilador e bisturi eletrônicos; 

• Freqüência Respiratória: faixa mínima de 

freqüência respiratória: O a 100 rpm para adultos 

e O a 140 para neonatal, e apresentação de 

curva de respiração; 

• Pressão Não Invasiva: Modos manual e 

automático; intervalo mínimo do modo 

automático programável entre 5 minutos a 6 

horas, faixa mínima de pressão sistólica: 40 a 

250 mmHg; faixa mínima de pressão diastólica: 

10 a 240 mmHg; faixa mínima de pressão arterial 

média: 25 a 250 mmHg; válvula de pressão 

excessiva; 

• Oximetria de Pulso: Monitorização da saturação 

de pacientes com baixa perfusão ou com 

movimentação. O equipamento ofertado deverá 

utilizar uma das seguintes tecnologias de 

medição de oximetria: Masimo, Neilcor, GE-

Ohmeda ou Philips Fast-Spo2; Faixa mínima de 

saturação de Sp02: 1 a 100%; faixa mínima de 

freqüência de pulso: 30 a 300 bpm; 

Apresentação da curva de pletismografia e barra 

de pulso; Para pacientes neonatais a precisão de 

medição de Sp02 deve ser no máximo de 3% na 

faixa de 70% a 100%; 

• Temperatura: 2 canais de monitorização de 

temperatura; faixa mínima de temperatura: O a 

45°C; 

• Apresentação dos dados em forma de gráficos 

e tabelas de tendências e possibilidade de 

configurar a apresentação das informações na 

tela, como: tela dividida entre gráfico, ondas, 



 

 

valores numéricos e números grandes entre 

outras; 

• Tendências de no mínimo 96 horas; 

• Cálculo de medicamentos; 

• Deve possuir: 

• Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros 

medidos (limites máximos e mínimos) 

programáveis pelo operador; 

• Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de 

energia elétrica, entre outros); 

• Preparado para conexão em rede por porta 

RJ45 para acesso à central de monitorização; 

• Possibilidade de conexão por rede sem fio / 

wireless: 

• Entrada USB para transferência de dados; 

• Alimentação bivolt automática e bateria interna 

recarregável pelo próprio monitor com autonomia 

de no mínimo 6 horas. 

• Peso máximo de 6 kg e alça integrada para 

transporte. 

• Proteção contra entrada de água com grau 

mínimo IPX1; 

• Devem ser fornecidos os seguintes acessórios: 

• 02 cabos de ECG de 5 vias para uso adulto / 

pediátrico e 01 cabo de ECG de 3 vias para uso 

neonatal (cabo tronco mais rabichos) 

• 01 cabo tronco para oximetia, 02 Sensores 

permanentes tipo clip para adultos, 02 Sensores 

pediátricos permanentes 

• 01 mangueira de conexão de PNI; manguitos 

livres de látex, laváveis, com braçadeiras de 

nylon e velcro, nos tamanhos adolescente, 

adulto, obeso, pediátrico e neonatal tamanhos 2 

e 4 

• 01 Sensor de temperatura de pele permanente 

adulto/pediátrico, e 01 sensor permanente 

neonatal; 

• 01 Sensor de temperatura esofágico 

permanente adulto/pediátrico; 

• 01 Cabo de alimentação padrão ABNT, 3 pinos 

• 01 Bateria de lítio selada, recarregável 

• 01 Cabo de aterramento 

• 01 Manual de Operação 

• Garantia de dois anos contra defeitos de 

fabricação para o equipamento e de seis meses 



 

 

para os acessórios; 

• Assistência técnica no Estado do Paraná. 

• Manual do usuário em língua portuguesa. 

• Certificação: registro na ANVISA, certificado de 

Boas Práticas de Fabricação, certificado de 

INMETRO atendendo as exigências NBR IEC 

60601-1 e ABNT 60601-2-27 para monitor, e 

carta de autorização do Fabricante. 

2 

VENTILADOR PULMONAR PARA SALA DE 

EMERGÊNCIA, ADULTO, PEDIÁTRICO E 

NEONATAL  

Descrição Básica: 

• Ventilador eletrônico, microprocessado, para 

uso em sala de emergência ou terapia intensiva, 

para pacientes neonatais, a partir de 500g, 

pediátricos e adultos até ao menos 110 kg. 

Especificações técnicas mínimas 

Modos de ventilação mínimos 

• Ventilação por Volume Controlado VCV 

(Assistido / Controlado, SIMV e Pressão de 

Suporte — PSV); 

• Ventilação por Pressão Controlada PCV 

(Assistido / Controlado, SIMV e Pressão de 

Suporte — PSV); 

• Ventilação por Pressão Regulada, com Volume 

Controlado — PRVC; 

• Ventilação Não Invasiva - MV; 

• CPAP; 

Alimentação elétrica / pneumática: 

• Elétrica, bivolt, de 110 a 240 V, 50/60 Hz; 

• Bateria de emergência recarregável, com 

autonomia mínima de 2 horas; 

• Alimentação pneumática com pressão de 

entrada de ar e oxigênio na faixa mínima de 250 

kPa até 600 kPa (2,5 bar até 6 bar); 

Parâmetros — todos os parâmetros devem 

abranger ao menos as seguintes faixas 

mínimas de operação, com possibilidade de 

ajuste pelo operador: 

• Volume corrente ou volume alvo: 2 a 2000 ml; 

• Frequência respiratória: 5 a 150 rpm; 

• Pressão controlada: 5 a 70 cm H2O; 

• Pressão de suporte: 5 a 60 cm H2O; 

• PEEP: O a 50 cm H2O; 

• Sensibilidade inspiratória assistida por fluxo: 0,2 

UNID 01 60.600,00 60.600,00 



 

 

a 21/min; 

• Sensibilidade inspiratória assistida por pressão: 

-0,25 a -10 cm H2O; 

• Fi 02: 21 a 100%; 

• Tempo inspiratório: 0,2 a 5 segundos; 

• Pausa inspiratória manual (Inspiratoryhold): no 

mínimo 15 segundos 

• Pausa expiratória manual (Expiratoryhold): no 

mínimo 15 segundos 

• Backup de apnéia de 06 a 45 segundos; 

• Ajuste direto de peso paciente / IBW entre 0,5 a 

110 kg, ao menos; 

• Memória dos parâmetros ventilatórios ao 

desligar o equipamento ou em modo standby; 

• Nebulização incorporada ao equipamento sem 

alteração da Fi02 ajustada; 

• Sensor de fluxo distal autoclavável para 

pacientes adultos; 

Monitoração mínima 

• Tela colorida com no mínimo 12", touchscreen; 

• Curvas de pressão X tempo, fluxo X tempo, 

volume X tempo; 

• Loops pressão X volume e volume X fluxo; 

• Apresentação de ao menos três curvas 

simultaneamente; 

• Cálculo da P 0.1, RSBI, AutoPEEP; 

• Valores numéricos dos principais parâmetros: 

Pressão máxima, média, platô; PEEP; Volume 

corrente; volume minuto; frequência respiratória; 

Fi02; resistência, complacência. 

Indicadores visuais 

• Equipamento ligado na rede elétrica; 

• Bateria de emergência em uso; 

• Alarme sonoro silenciado temporariamente. 

Alarmes audiovisuais mínimos 

• Apnéia; 

• Alta pressão nas vias aéreas; 

• Alta frequência; 

• Alta pressão inspiratória; 

• Volume minuto; 

• Falta de alimentação elétrica; 

• Baixa pressão / desconexão do sistema 

respiratório; 

• Bateria de emergência com baixa carga. 

Acessórios 



 

 

• Circuito paciente completo com traquéias em 

silicone lisas internamente, autoclaváveis; 

• Devem ser fornecidos 04 (quatro) circuitos 

paciente completos para adulto e 04 (quatro) 

circuitos paciente completos pediátricos; 

• Umidificador aquecido / jarra térmica; 

• Mangueiras e conexão para gases padrão 

ABNT; 

• Cabo de força para conexão do equipamento à 

rede elétrica: fase/neutro/terra, padrão ABNT; 

• Base móvel / pedestal com rodízios; 

• Braço articulado; 

• Todos os acessórios necessários para o pleno 

funcionamento do equipamento; 

• Manual técnico completo com diagramas 

esquemáticos eletrônicos e pneumáticos; 

• Manual de operação em português; 

Normatização 

• Deverá ser apresentado Certificado de Registro 

e aprovação no Ministério da Saúde / ANVISA; 

• Deverão ser apresentados os seguintes 

Certificados de Conformidade: 

• IEC 60601-1: Equipamento eletromédico: 

prescrições gerais para segurança; 

• IEC 60601-1-2: Equipamento eletromédico — 

parte 1: Regras gerais de segurança; 

• IEC 6060-2-12: Requisitos específicos de 

segurança de ventiladores pulmonares — 

Ventiladores de cuidados críticos; 

• A desclassificação será baseada no manual que 

se encontra na Anvisa, conforme RDC 185 

• Em caso de dúvida, será pedida uma amostra 

do ventilador para verificar o perfeito 

funcionamento; 

• Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos 

de fabricação do equipamento; 

• Assistência técnica no Estado do Paraná; 

3 

ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL 

Descrição básica 

• Aparelho médico-hospitalar para avaliação 

elétrica da atividade cardíaca (potenciais 

elétricos) e da sua condução, registrada em 

gráficos. 

Especificações técnicas mínimas 

• Destinado ao uso com computadores portáteis 

UNID 1 5.500,00 5.500,00 



 

 

ou de mesa; 

• Executar a aquisição simultânea de 12 

derivações; 

• Imprimir o traçado de ECG em vários formatos 

via impressora do PC compatível com Windows 

XP, Vista, Windows 7 ou superior, preto e branco 

ou colorido; 

• Possuir banco de dados dos pacientes e 

exames realizados; 

• Conexão do módulo ao computador deve ser 

do tipo USB; 

• A impressão do ECG deve ser feita em 

impressoras convencionais durante ou após o 

exame;  

• Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio; 

• Deve acompanhar programa (software) que 

possibilite: 

• Monitorização do ECG em tempo real; 

• Leitura do ECG em tempo real; 

• Medidas rápidas e eficientes através de 

cursores eletrônicos; 

• Impressão de 12 derivações, simultâneas, em 

vários formatos; 

• Programa de rápida instalação e fácil utilização, 

podendo inclusive ser instalado sem custo 

adicional nos PC' s de outros profissionais, para 

troca de informações e laudos; 

• O programa deve possibilitar efetuar o ECG e 

gravá-lo no HD do computador com a 

identificação do paciente e a data do exame. 

• Deve ser possível ainda enviar os laudos pela 

intemet para serem analisados à distância; 

• O software deve ser compatível com as versões 

do: WINDOWS-XP / WINDOWS-

Vista/WINDOWS 7 ou superior; 

• Funcionar com notebook, netbook, desktop 

ligados em rede ou não. 

• Salvamento dos exames em padrões   imagem 

(bitmap BMP). 

• --Filtros digitais: 60 Hz, variação da linha de 

base e muscular 

• Possibilidade de exportação de eletros 

completos no formato de figuras, que podem ser 

agregadas a outros softwares (p. ex: Word, 

Powerpoint, softwares de consultório que 



 

 

importem); 

• Proteção contra descarga de desfibriladores; 

• Deve possuir ganhos selecionáveis entre 

5mm/mV, 10nun/mV e 20mm/mV. 

• Velocidade de 25mm/s ou 50 mm/s. 

• Deve permitir a realização das mais 

importantes medidas no ECG: 

• Amplitude de P; 

• Duração de P; e QT 

• Segmento de ST; PR; QTC; 

• Amplitude de R; R-P; QRS. 

• Possuir cabo USB / extensão ativa USB de no 

mínimo 5 m 

• Acessórios: 

• Cabo de ECG de 10 vias; 

• 04 eletrodos tipo clip adulto; 

• 06 eletrodos precordiais adulto; 

• cabo USB de no mínimo 5 m; 

• Manual de operação em português 

• Atender a norma NBR IEC 60601-2-51 e 

possuir registro na ANVISA 

• Deverá ser apresentado registro ou certificado 

do equipamento no ministério da saúde e 

certificado de boas práticas de fabricação do 

produto (CBPF) emitido pela ANVISA. 

• O Catálogo do equipamento deverá ser 

apresentado em língua portuguesa. 

4 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – 

DEA  

Descrição básica 

• Aparelho utilizado para interpretar 

automaticamente o traçado do ECG da vítima e 

aplicar, mediante acionamento manual, o choque 

para reversão de parada cardíaca nos casos de 

fibrilação ou taquicardia ventricular. 

Especificações técnicas mínimas 

• Bolsa para transporte do aparelho e de todos 

os acessórios confeccionada em tecido 

resistente. 

• Aparelho com onda bifásica, ajuste automático 

de impedância para uso em adultos e crianças. O 

choque mínimo para adultos deve ser de 100 

Joules, e o choque mínimo para crianças de 50 

Joules. 

• Sistema automático de identificação de 

UNID 01 8.470,00 8.470,00 



 

 

eletrodos: adulto e infantil. 

• Tempo de carga máximo para aplicação de 

choque de 10 segundos, para energia máxima 

com conjunto de bateria totalmente carregada ou 

pilhas novas. 

• Instrução de voz em português, alto-falante 

interno, sinais sonoros e botão de choque com 

indicador luminoso 

• Deverá realizar auto-teste periódico, com 

avisos de bateria baixa e necessidade de 

manutenção. 

• Deverá permitir atualização de protocolos de 

procedimentos. 

• Dimensões aproximadas em milímetros de 250 

x 140 x 300, peso máximo de 4,0 kg incluindo a 

bateria e acessórios. 

• Visor de LCD com visualização de mensagens 

de texto, contador de choques, tempo de 

utilização do aparelho, traçado do ECG. 

• Registro de dados de ECG contínuo, eventos 

críticos e procedimentos realizados em memória 

própria, e capacidade de exportação de dados 

para sistema operacional Windows XP ou similar 

/ superior. Deverá ser fornecido software 

específico para esta operação. 

• Deverá acompanhar: 01 pack de bateria nova 

selada ou 01 conjunto de pilhas novas de alta 

duração, descartáveis, compatíveis com o 

aparelho, com capacidade mínima de 250 

choques em carga máxima sem necessidade de 

troca; Quatro pares de eletrodos adesivos para 

pacientes adultos e dois pares de eletrodos 

adesivos para crianças, multifuncionais, 

descartáveis. 

• Certificação mínima IP 24 (resistência a pó e 

água), resistência a queda de no mínimo 01 

metro de altura; Manual de operação em 

português; Certificado de garantia do fabricante 

de no mínimo 01 ano. 

5 

OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL  

Descrição básica 

• Aparelho eletrônico portátil microprocessado 

para monitorização contínua da saturação de 

oxigênio no sangue e a frequência de pulso 

periférico de adultos, pediátricos e neonatais, 

UNID 01 3.200,00 3.200,00 



 

 

não invasivo. 

Especificações técnicas mínimas 

• Deve operar por espectrometria com display 

LCD ou LED de grande visibilidade tanto a luz do 

dia como ambiente noturno 

• Possuir teclado de membrana de toque 

sensível e fácil operação, para uso em 

ambulâncias.  

• Deve ser compacto, resistente (display 

resistente a impactos) para uso pré-hospitalar 

• Alimentação elétrica mediante bateria 

recarregável com autonomia de no mínimo 24 

horas, com base carregadora (com alimentação 

bivolt) ou pilhas alcalinas tamanho AA 

• Memória interna de armazenamento de dados 

de saturação e pulso de pelo menos 10 minutos 

Deve possuir alarmes sonoros e visuais 

ajustáveis para alta e baixa Sp02, alta e baixa 

frequência de pulso e baixa perfusão. 

• Faixa de medida e apresentação digital de 

valores para Sp02 (faixa mínima de O a 100%), 

frequência cardíaca (faixa mínima de 25 a 300 

ppm), e intensidade de pulso (bargraf). 

• Para pacientes neonatais a precisão de 

medição de Sp02 deve ser no máximo de 3% na 

faixa de 70% a 100%; 

• Permitir o uso de sensor digital para paciente 

adulto, pediátrico e neonatal. 

• Possuir alto desempenho e confiabilidade 

quando operado com pacientes de baixa 

perfusão, pacientes de pele escura e paciente 

prematuros. 

• Deve vir acompanhado dos seguintes 

acessórios: 02 (dois) sensores de oximetria 

permanentes (tipo clip) adulto, 01 (um) sensor de 

oximetria permanente infantil, 01 (um) sensor de 

oximetria permanente (tipo Y) neonatal, e manual 

de operação. 

• Certificação mínima IPX2 (resistência a água); 

• Deve ter certificado de registro no MS. 

• Garantia contra defeitos de fabricação 

6 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL  

Descrição básica 

• Equipamento médico-hospitalar utilizado em 

ambiente pré-hospitalar para aspiração de 

UNID 01 3.600,00 3.600,00 



 

 

secreções e líquidos. 

Especificações técnicas mínimas 

• Aparelho elétrico, portátil, com peso máximo de 

5 Kg e com frasco coletor com material plástico 

rígido e autoclavável, silencioso e de fácil 

manuseio 

• Sistema de acionamento por interruptor. 

• Tensão de alimentação 127/220 VAC ou 

sistema bivolt automático de tensão, com bateria 

recarregável interna com autonomia mínima de 

40 min em uso, com tempo de recarga inferior a 

18 hs. 

• aspiração livre de no mínimo 18 L/min 

• frasco inquebrável, autoclavável, transparente, 

graduado, com boca larga 

• capacidade mínima de reservatório de 0,8 litro. 

• Tampa do frasco com vedação hermética e 

autoclavável. 

• Pressão de aspiração variável mínima entre O 

e 500 mmHg 

• Possuir Vacuômetro de O a 600 mmHg 

• Gabinete resistente à corrosão 

• Filtro de ar. 

• Proteção contra extravasamento ou com 

limitador de nível. 

• Indicador luminoso de carga 

• Garantia contra defeitos de fabricação 

• Mangueira de silicone com comprimento 

mínimo de 1,50 m 

• Deverá conter uma sonda de aspiração rígida 

• Deverá ser apresentado Registro ou Certificado 

do equipamento no Ministério da Saúde e 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação do 

Produto (CBPF) emitido pela ANVISA. 

• O Catálogo do equipamento deverá ser 

apresentado em língua portuguesa. Manual de 

Manutenção, instalação e operação com o 

mesmo conteúdo apresentado à Anvisa. 

• Garantia na mínima de 01 ano. 

7 

CARRO DE EMERGÊNCIA 

Descrição básica 

• Equipamento médico-hospitalar para 

acomodação de todos os medicamentos e 

equipamentos necessários para atendimento a 

um caso de parada cardiorrespiratória. 

UNID 01 4.853,48 4.853,48 



 

 

Especificações técnicas mínimas 

• Fabricado com chapas metálicas ou poliuretano 

injetado, montado em estrutura reforçada sobre 

rodízios giratórios de no mínimo 5"sendo 2 deles 

com trava; 

• Parachoque de borracha em toda volta 

• Mínimo de 3 gavetas: uma com mínimo de 20 

divisões para medicamentos, duas para uso 

geral e um compartimento fechado com porta 

basculante; 

• Sistema de lacre único para todas as gavetas; 

• Suporte giratório para acomodação de 

desfibrilador ou cardioversor; 

• Mesa superior com 2 divisões, uma para 

preparação de medicamentos e outra para 

acomodação de eletrocardiógrafo ou monitor; 

• Tábua acrílica para massagem cardíaca, 

• Suporte para cilindro de oxigênio 

• Suporte de soro; 

• Suporte com fluxômetro e umidificador 

• Extensão com 4 tomadas, cabo aproximado de 

2,5 m 

• Deverá ser apresentado Registro ou Certificado 

do equipamento no Ministério da Saúde e 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação do 

Produto (CBPF) emitido pela ANVISA. 

• O Catálogo do equipamento deverá ser 

apresentado em língua portuguesa. 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a 

serem licitados, seguem as considerações apontadas por esta assessoria que pode ser 

encaminhado ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

No tocante à descrição dos lotes/itens licitados, fez-se a seguinte análise: 

 

 Lote 01: “[...] Oximetria de Pulso: Monitorização da saturação de pacientes com baixa 

perfusão ou com movimentação. O equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguintes 

tecnologias de medição de oximetria: Masimo, Neilcor, GE-Ohmeda ou Philips Fast-Spo2; Faixa 

mínima de saturação de Sp02: 1 a 100%; faixa mínima de freqüência de pulso: 30 a 300 bpm; 

Apresentação da curva de pletismografia e barra de pulso; Para pacientes neonatais a precisão 

de medição de Sp02 deve ser no máximo de 3% na faixa de 70% a 100% [...]Certificação: 

registro na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação, certificado de INMETRO 

atendendo as exigências NBR IEC 60601-1 e ABNT 60601-2-27 para monitor, e carta de 



 

 

autorização do Fabricante.” 

 

O item cita, em sua descrição, as marcas Masimo, Neilcor, GE-OHmeda e Philips Fast-

Spo2. Considerando o princípio administrativo da impessoalidade, questiona-se: É 

necessário a indicação de marcas? Existem outras tecnologias que forneçam o mesmo 

tipo de equipamento? Se sim, há empresas que ficarão de fora do certame por 

trabalharem com outras marcas? 

Ainda, verifica-se a exigência de apresentação de certificado de Boas Práticas de 

Fabricação e do Inmetro. Levando-se em conta tal fato, indaga-se: Tal exigência não 

contraria o disposto no Informativo de Licitações e Contratos nº 276 do Tribunal de 

Contas da União? 

 

 Lote 03: “[...] Deverá ser apresentado registro ou certificado do equipamento no ministério 

da saúde e certificado de boas práticas de fabricação do produto (CBPF) emitido pela ANVISA. 

[...]” 

 Lote 06: ‘[...] Deverá ser apresentado Registro ou Certificado do equipamento no 

Ministério da Saúde e Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emitido 

pela ANVISA. [...]” 

 Lote 07: “[...]Deverá ser apresentado Registro ou Certificado do equipamento no Ministério 

da Saúde e Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emitido pela 

ANVISA. [...]” 

 

Como se vê, os lotes/itens acima mencionados trazem a exigência de apresentação 

de certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produto. Levando-se em conta tal fato, 

indaga-se: Tal exigência não contraria o disposto no Informativo de Licitações e Contra-

tos nº 276 do Tribunal de Contas da União? 

 

Ainda, ao que consta, o Edital não traz o momento em que tal documentação seria 

exigível, podendo acarretar em dúvidas e até em desqualificação de participantes; assim, 

pergunta-se: Em que momento a documentação exigida no Termo de Referência deve ser 

entregue pelos participantes do certame? 

 

 

Mandaguari, 08 de maio de 2020. 

 

 

 
 

Letícia F. Carrasco Gomes 
Assessora Jurídica da Presidência 

 



 

 

 

 

Ofício nº 004/2020 Lupa Legislativa                                            Mandaguari, 08 de maio de 2020 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no 

exercício de sua função fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por 

intermédio do Prefeito Municipal, acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de 

análise nº 04/2020 que realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de 

contratação: 

 

 

Pregão Eletrônico 44/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de equipamentos de 

urgência e emergência. 

Data de abertura: 15 de maio às 09h00. 

 

 

Nesta conjuntura o presente ofício tem a 

pretensão de ofertar os seguintes questionamentos: 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a 

serem licitados, seguem as considerações apontadas por esta Câmara Municipal: 

 

No tocante à descrição dos lotes/itens licitados, fez-se a seguinte análise: 

 

 Lote 01: “[...] Oximetria de Pulso: Monitorização da saturação de pacientes com baixa 

perfusão ou com movimentação. O equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguintes 

tecnologias de medição de oximetria: Masimo, Neilcor, GE-Ohmeda ou Philips Fast-Spo2; 

Faixa mínima de saturação de Sp02: 1 a 100%; faixa mínima de freqüência de pulso: 30 a 

300 bpm; Apresentação da curva de pletismografia e barra de pulso; Para pacientes 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

neonatais a precisão de medição de Sp02 deve ser no máximo de 3% na faixa de 70% a 

100% [...]Certificação: registro na ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação, 

certificado de INMETRO atendendo as exigências NBR IEC 60601-1 e ABNT 60601-2-27 

para monitor, e carta de autorização do Fabricante.” 

 

O item cita, em sua descrição, as marcas Masimo, Neilcor, GE-OHmeda e Philips 

Fast-Spo2. Considerando o princípio administrativo da impessoalidade, questiona-se: 

É necessário a indicação de marcas? Existem outras tecnologias que forneçam o 

mesmo tipo de equipamento? Se sim, há empresas que ficarão de fora do certame por 

trabalharem com outras marcas? 

Ainda, verifica-se a exigência de apresentação de certificado de Boas Práticas de 

Fabricação e do Inmetro. Levando-se em conta tal fato, indaga-se: Tal exigência não 

contraria o disposto no Informativo de Licitações e Contratos nº 276 do Tribunal de 

Contas da União? 

 

 Lote 03: “[...] Deverá ser apresentado registro ou certificado do equipamento no 

ministério da saúde e certificado de boas práticas de fabricação do produto (CBPF) emitido 

pela ANVISA. [...]” 

 Lote 06: ‘[...] Deverá ser apresentado Registro ou Certificado do equipamento no 

Ministério da Saúde e Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emitido 

pela ANVISA. [...]” 

 Lote 07: “[...]Deverá ser apresentado Registro ou Certificado do equipamento no 

Ministério da Saúde e Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emitido 

pela ANVISA. [...]” 

 

Como se vê, os lotes/itens acima mencionados trazem a exigência de apresenta-

ção de certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produto. Levando-se em conta 

tal fato, indaga-se: Tal exigência não contraria o disposto no Informativo de Licitações 

e Contratos nº 276 do Tribunal de Contas da União? 

 

Ainda, ao que consta, o Edital não traz o momento em que tal documentação seria 

exigível, podendo acarretar em dúvidas e até em desqualificação de participantes; 

assim, pergunta-se: Em que momento a documentação exigida no Termo de 

Referência deve ser entregue pelos participantes do certame? 

 

 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre 

pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública e buscando resguardar 

esta entidade de possíveis prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação 

e solicita manifestação expressa desta Municipalidade até o dia 11 de maio de 2020, 

impreterivelmente, para que sejam respeitados os prazos previstos no referido edital de 

licitação. 

 

 



 

 

Sendo o que se nos apresenta para o 

momento, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. 

 

 

                                                                                              Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 

                                                                                                  Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 

ROMUALDO BATISTA 

Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 

 







 

 

 

 

Ofício nº 008/2020 Lupa Legislativa                                            Mandaguari, 12 de maio de 2020 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no 

exercício de sua função fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por 

intermédio do Prefeito Municipal, acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de 

análise nº 04/2020 que realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de 

contratação: 

 

 

Pregão Eletrônico 44/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de equipamentos de 

urgência e emergência. 

Data de abertura: 15 de maio às 09h00. 

 

 

Nesta conjuntura o presente ofício tem a 

pretensão de ofertar os seguintes questionamentos: 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando a análise empreendida no edital de licitação e a resposta encaminhada por 

esse Poder Executivo, através da Resposta ao Ofício 004/2020 da Lupa Legislativa, segue a 

seguinte consideração, feita por esta Câmara Municipal: 

 

Muito embora tenha havido manifestação desta Prefeitura no sentido de que o 

certificado de Boas Práticas de Fabricação e do Inmetro seriam exigíveis juntamente com 

a proposta da empresa declarada vencedora do certame, não foi encontrado, por esta 

Casa de Leis, no Edital, tal exigência. 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Considerando os princípios que norteiam os atos administrativos, em especial à 

licitação, tais como igualdade, impessoalidade e competitividade, é imprescindível que 

haja a alteração do edital supracitado para que conste, em seu teor, o momento em que 

a documentação referida será exigida dos proponentes, evitando-se, assim, ilegalidades 

no certame; como bem dispõe a jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 

 

“REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 

CONSTRUÇÃO DO PORTO DE LÁBREA/AM. EXIGÊNCIAS DE 

PRÉ-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. MODIFICAÇÃO DE 

EXIGÊNCIA NO EDITAL SEM REABERTURA DE PRAZO. 

ILEGALIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO 

DE REPUBLICAÇÃO.” (TCU 01357620062, Data de Julgamento: 

23/08/2006) [grifos nossos] 

  

Tendo em vista tais apontamentos, requer-se a republicação do edital com a inclu-

são da exigência de apresentação do certificado de Boas Práticas de Fabricação e do 

Inmetro juntamente com a proposta da empresa declarada vencedora do certame. 

 

 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre 

pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública e buscando resguardar 

esta entidade de possíveis prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação 

e solicita manifestação expressa desta Municipalidade dentro dos prazos previstos no referido 

edital de licitação. 

 

 

Sendo o que se nos apresenta para o 

momento, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. 

 

 

                                                                                              Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 

                                                                                                  Presidente 

 

 

 

Exmo.Sr. 

ROMUALDO BATISTA 

Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 





 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
05/2020 Data da Licitação 

*18 de maio às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

48/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de 

forma parcelada, em conformidade com a efetiva 

necessidade, de gêneros alimentícios. 

Valor Máximo do edital R$ 340.404,25 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A abertura de licitação se faz necessária a fim de atender às 

necessidades de cada Secretaria, sendo essencial para a 

manutenção e continuidade dos serviços públicos oferecidos 

à população. 

As quantidades solicitadas levaram em consideração o 

histórico de consumo e pedidos dos anos anteriores e mais o 

planejamento estratégico para o ano de 2020. 

 

Forma de Pagamento 

Será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, contados da execução dos serviços 

constantes em cada ordem de serviço 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega dos produtos em até 

10 (DEZ) dias úteis, após a solicitação de 

entrega/autorização de fornecimento, sem qualquer despesa 

para o município, será necessário um agendamento de 

entrega por parte do fornecedor que deverá ser realizado 

através do telefone: (44) 3133-0006 com o responsável pelo 

Almoxarifado Central. 

Local de entrega: Almoxarifado Central – BR 376, 2727 

Parque Industrial I, Horário das 08h00min às 11h00min – 

13h30min às 16h30min. 

Fiscal do contrato 

Fernando de Toledo Paganelli, Hugo Leonardo de Magalhães 

Cavalcante, Priscila de Azevedo Mattos, Marli Souza de 

Jesus, Luiz Rodrigues Junior, Alyne da Silva Maragno, 

Adriana Morganiça Gariani, Giovanna Laraniaga Martins, 

Ester Cristiane da Silva Escudeiro. 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 
ABACAXI PÉROLA - primeira qualidade, in 

natura. Fruto do abacaxizeiro (Ananás sativus), 
UNID 115 5,76 662,40 



 

 

da variedade pérola, grupo polpa branca, 

subgrupo colorido, produto in natura utilizado 

como alimento. Características do produto: A 

fruta deve ser de primeira qualidade, 

apresentar-se madura com sabor adocicado, 

tendo casca com coloração amarelo-

esverdeada, firme ao tato, odor característico e 

superfície íntegra. Peso unitário com no mínimo 

de 1.500 gramas. O produto deverá estar livre 

de enfermidades, insetos, e sujidades, não 

estar danificado por qualquer lesão de origem 

física ou mecânica que afete a sua aparência. A 

polpa deverá apresentar intacta e firme. Não 

serão permitidos manchas ou defeitos na casca. 

2 

ACHOCOLATADO - apresentação pó, sabor 

chocolate, ingredientes: açúcar, cacau em pó 

solubilizado, sal, lecitina se soja e aroma de 

baunilha, contendo informações nutricionais, 

data de fabricação e validade, embalagem com 

no mínimo 400 gr. 

UNID 150 3,07 460,50 

3 

AÇÚCAR CRISTAL - composição origem 

vegetal, sacarose de cana de açúcar pacote 

com no mínimo 05 quilos, acondicionado em 

pacote plástico, íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de 

fabricação, quantidade do produto e 

informações nutricionais. Deverá apresentar 

validade mínima de seis meses a partir da data 

de entrega. 

UNID 1.500 9,46 14.190,00 

4 

ADOÇANTE - aspecto físico líquido límpido 

transparente, ingredientes: água, sorbitol, 

edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio e 

sacarina sódica, conservante benzoato de 

sódio. não contém glúten. Prazo de validade 12 

meses, características adicionais bico dosador, 

embalagem com no mínimo 100 ml. 

UNID 10 2,78 27,80 

5 

ALHO - bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, 

firme e intacto, sem lesões de origem física ou 

mecânica, perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, Devendo ser bem 

desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e 

larvas. 

KG 50 16,67 833,50 

6 AMENDOIM CRÚ - sem casca pacote com no PCTE 100 5,99 599,00 



 

 

mínimo 500 gr, com identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. 

7 

AMIDO DE MILHO - em pó, produto amiláceo, 

extraído do milho, fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas isentas de matéria terrosa e 

parasitos, não podendo apresentar-se úmido, 

fermentado ou ranço. Aspecto: pó fino; Cor: 

branca; odor e sabor próprio. Embalagem: com 

peso líquido mínimo de 500 gramas. A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 

data de entrega. 

UNID 100 7,79 779,00 

8 

APRESUNTADO - fatiado, para lanches diários 

Ingredientes: Carne suína, Água, proteína 

vegetal de soja, fécula de mandioca, 

maltodextrina, sal, espessante carragena 

INS407, açúcar, estabilizante tripolifosfato de 

sódio INS451i, realçador de sabor glutamato 

monossódico INS621, aromas naturais de 

pimenta vermelha, pimenta preta, cravo, canela, 

e noz moscada, antioxidante eritorbato de sódio 

INS316, conservadores nitrito de sódio INS250 

e nitrato de sódio INS251 e corante natural 

carmim de cochonilha INS120. Não contém 

glúten. 

KG 700 15,67 10.969,00 

9 

ARROZ BENEFICIADO - Entende-se por arroz 

os grãos provenientes da espécie Oryza sativa, 

submetidos a beneficiamento e classificação de 

acordo com padrões estabelecidos pelo 

Ministério da Agricultura. Características do 

produto: Arroz do grupo beneficiado, subgrupo 

polido, classe longo fino, tipo 1, safra recente, 

constituído de matérias prima sã. Deve ser 

atendida a legislação vigente – regulamento 

técnico para arroz. Ausência de sujidades e 

infestação parasitária.  Embalagem: saco 

plástico atóxico, resistente, hermeticamente 

fechado, com peso mínimo de 5 kg. Na 

embalagem primária deverão constar ainda, as 

seguintes informações, impressas na própria 

embalagem ou em etiqueta impermeável: 1- 

PCTE 100 14,52 1.452,00 



 

 

Nome completo do alimento e tipo; 2- Marca; 3- 

Data de fabricação e vencimento ou data de 

validade, anotados no formato próprio da língua 

portuguesa (dia, mês e ano); 4- Nome e 

endereço completo do fabricante ou embalador; 

5- Peso ou volume líquido, ou peso drenado, 

com respectivas unidades de medidas; 6- Sigla 

e no de registro em vigência no órgão 

competente; 

10 

ATUM RALADO - em óleo comestível e sal 

Embalagem: Lata metálica com capacidade 

mínima de 120gramas de peso drenado e 170 

gramas de peso líquido, com tampa metálica. 

LATA 200 5,28 1.056,00 

11 

AVEIA EM FLOCOS - caixa com no mínimo 200 

gramas. Ingredientes: Aveia em flocos finos. 

contém glúten. 

CAIXA 50 3,49 174,50 

12 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - produto 

da prensagem da azeitona, acidez máxima de 

0,8% (em ácido oleíco), coloração amarela 

esverdeado, que possam ser novamente 

tampadas após aberta. utilizado para temperar 

alimentos; embalagem com no mínimo 500 ml. 

Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir 

data de entrega. 

UNID 20 18,43 368,60 

13 

BACON DEFUMADO – produto resfriado, 

embalado em saco de polietileno transparente, 

atóxico e resistente, contendo 

aproximadamente 2 kg do produto. A 

embalagem deverá conter rotulo com nome do 

fabricante, identificação do produto, data em 

que o produto foi embalado, data de validade do 

produto. 

UNID 50 22,86 1.143,00 

14 

BANANA - em pencas, de primeira qualidade, 

sabor doce, aspecto e cheiros próprios, 

tamanho e coloração uniformes, com polpa 

firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, 

sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, ausência de sujidades, 

parasitos, amassados e sinais de 

apodrecimento. 

KG 380 2,73 1.037,40 

15 

BARRA DE CEREAL NATURAL - Cereal 

natura, granola com cereais variados e 

selecionados; contendo flocos aveia, fibra e 

gérmen de trigo, crispies arroz, proteína 

testurizada de soja, flocos de milho, uva passa, 

UNID 300 2,35 705,00 



 

 

soja tostada, flocos de arroz, semente de 

linhaça, banana desidratada; isenta de 

sujidades, parasitas. Cada barra tem o mínimo 

de 21 gramas. 

16 

BATATA INGLESA - vegetal firme e integro, 

textura e consistência de vegetal fresco, lavada 

de primeira qualidade, compacta, firme sem 

lesões de origem física ou mecânica, com 

tamanho uniforme devendo ser graúda, livre de 

podridão e brotos. 

KG 100 3,07 307,00 

17 

BATATA PALITO CONGELADA PARA FRITAR 

– pacote contendo no mínimo 720 gramas, 

primeira qualidade. 

PCTE 300 9,64 2.892,00 

18 

BATATA PALHA - contendo no mínimo 500 

gramas com identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. Ingredientes: batata, gordura vegetal e 

sal. não contém glúten. 

PCTE 200 6,50 1.300,00 

19 

BEBIDA LÁCTEA SABORES DIVERSOS - 

embalagem plástica de no mínimo 900ml. A 

embalagem deverá conter os dados de 

identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade. 

UNID 2.000 3,87 7.740,00 

20 

BETERRABA -  lavada, lisa de primeira 

qualidade, compacta e firme, sem lesões de 

origem física ou mecânica, com tamanho 

uniforme devendo ser graúda. tamanho e 

coloração uniformes, fresca e compacta, firme 

sem lesões de rachaduras e cortes, sem 

sujidade, sem danos físicos oriundos de 

manuseio e transporte, devendo ser bem 

desenvolvida. 

KG 100 2,89 289,00 

21 

BISCOITO CREAM CRAKER - apresentação 

quadrado, pacote de no mínimo 400 gramas. 

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, gordura vegetal, margarina, 

extrato de malte, açúcar, amido, sal, soro de 

leite em pó, fermento biológico, estabilizante 

lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. 

PCTE 180 3,45 621,00 

22 

BISCOITO DOCE TIPO PAO DE MEL SEM 

COBERTURA - embalagem com 500g -produto 

composto por farinha de trigo enriquecida com 

ferro e acido fólico, açúcar invertido, gordura 

vegetal, amido, mel, fermentos químicos, 

estabilizante, fermento químico, acidulante e 

PCTE 200 4,74 948,00 



 

 

aromatizante. 

23 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - produto 

de primeira qualidade – embalagens de 400g – 

sabores diversos: coco, chocolate, leite, nata, 

banana com canela. Os biscoitos deverão ser 

fabricadas a partir de matérias primas sãs e 

limpas. Devem apresentar cor, odor e sabor 

próprios. Umidade máxima de 14%. Fabricados 

com farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico. 

PCTE 200 4,04 808,00 

24 

BISCOITO RECHEADO SABORES - pacote de 

no mínimo de 110 gramas. Farinha de Trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico Açúcar 

cristal, Gordura Vegetal hidrogenada, Corante 

caramelo,  Bicarbonato de Amônio, Sal refinado 

e iodato, Aromatizantes, Estabilizante lecitina 

de soja, Fermentos químicos pirofosfato ácido 

de sódio e bicarbonato de sódio. 

PCTE 185 1,65 305,25 

25 

BISCOITO SABOR LEITE - apresentação 

retangular, pacote de no mínimo 400 gramas. 

INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, gordura 

vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido de 

milho, estabilizante lecitina de soja, soro de leite 

em pó, sal, agentes de fermentação químico 

(bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e 

pirofosfato acido de sódio), melhorador de 

farinha (metabissulfito de sódio), aroma artificial 

de leite, acidulante ácido tartárico. CONTÉM 

GLÚTEN. 

PCTE 300 3,36 1.008,00 

26 

BISCOITO SABOR MAISENA - pacote de no 

mínimo 400 gr. ingredientes: Farinha de trigo 

rica com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de 

milho, gordura vegetal, açúcar invertido, leite 

em pó, malte, sal, fermentos químicos: 

bicarbonato de sódio, bicabornato de amônio e 

fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de 

soja e aromatizantes. CONTÉM GLÚTEN.  

apresentação retangular, classificação doce, 

Embalada em pacotes plásticos, limpos, não 

violados, resistentes, acondicionados em caixas 

de papelão ou fardos resistentes que garantam 

a integridade do produto. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número 

PCTE 300 3,87 1.161,00 



 

 

de lote, quantidade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 90 dias a partir 

da data de entrega. 

27 

BISCOITO TIPO WAFFER - sabor e cor 

característicos, textura crocante, embalagem 

com peso mínimo de 110 gramas, com 

identificação do produto, rótulo de ingredientes, 

valor nutricional, fabricante, data de fabricação 

e validade mínima de 03 meses a contar da 

data de entrega. 

PCTE 300 1,81 543,00 

28 

BISTECA DE BOI - fatiada fina magra e sem 

nenhuma pelanca ou sebo, manipulada em 

boas condições higiênicas, provenientes de 

animais em boas condições de saúde, abatidos 

sob inspeção veterinária. A carne deve 

apresentar-se com aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor 

próprio, sem manchas esverdeadas, livres de 

parasitas, sujidades ou qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir 

qualquer alteração, estando de acordo com a 

legislação sanitária e ministério da agricultura, e 

de acordo com a legislação vigente. 

KG 500 21,26 10.630,00 

29 

BISTECA DE PORCO - carne suína, bisteca, de 

primeira, sem gordura. 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 

ANVISA n. 105 de 19/05/99 e da lei municipal / 

vigilância sanitária nº 5.504/99. 

KG 400 11,09 4.436,00 

30 

BOMBOM PACOTE DE 1 KG -bombons com 

recheio cremoso, com camada crocante de 

wafer, coberto com chocolate ao leite,  peso do 

pacote de no mínimo 1 kg, contendo como 

ingredientes principais: açúcar, gordura vegetal, 

farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido 

fólico, massa de cacau, castanha de caju, soro 

de leite em pó, farinha de soja integral, 

amendoim, leite em pó integral, sal, óleo de 

soja, cacau em pó, extrato de malte e 

emulsificantes, validade mínima de 05 meses 

da data da entrega. 

PCTE 100 32,92 3.292,00 



 

 

31 

CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO COM 

SELO DE PUREZA ABIC – pacote de 500 

gramas, a embalagem deverá conter os dados 

de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade. 

PCTE 500 7,88 3.940,00 

32 

CAIXA DE BOMBOM SORTIDOS - embalagem 

com no mínimo 300 gramas, bombons sortidos 

contendo os seguintes ingredientes: açúcar, 

gordura vegetal, manteiga de cacau, leite em pó 

integral, massa de cacau, xarope de glucose, 

castanha de caju, farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, 

amendoim, cacau em pó, água, gordura de 

manteiga desidratada, banana desidratada, 

açúcar invertido, leite em pó desnatado, coco 

ralado, flocos de arroz, castanha-do-pará, 

amido de milho, avelã, sal, farinha de soja, doce 

de abacaxi, óleo de soja hidrogenada, clara de 

ovo em pó, amêndoa, uva passa, nozes, 

biscoito de chocolate, cereais crocantes, 

laranja, fibra alimentar solúvel, aveia, ameixa 

desidratada, mamão desidratado, damasco, 

maçã desidratada, emulsificantes lecitina de 

soja (322), poliricinoleato de poliglicerol (476) e 

monoestearato de glicerina (471), umectantes 

sorbitol (420) e polidextrose (1200), 

aromatizantes, estabilizante pectina (440), 

fermento químico bicarbonato de sódio (500ii), 

edulcorante maltitol (965), regulador de acidez 

ácido cítrico (330) e concentrado proteico de 

soro de leite, contém glúten. 

CAIXA 300 8,62 2.586,00 

33 

CAIXA DE CHOCOLATE WAFFER AO LEITE - 

bombom recheado e coberto com chocolate 

branco tipo waffer caixa com no mínimo 126g 

com no mínimo 20 unidades cada caixa,. 

Ingredientes:  açúcar, farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura 

vegetal, massa de cacau, cacau em pó, 

manteiga de cacau, farinha de soja integral, 

soro de leite em pó, amendoim, leite em pó 

integral, óleo de soja, leite em pó desnatado, 

castanha de caju, farinha de arroz, gordura de 

manteiga desidratada, extrato de malte, 

emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol 

polirricineleato, fermento químico bicarbonato 

CAIXA 300 3,78 1.134,00 



 

 

de sódio e aromatizantes. ) validade minima 05 

meses a contar data entrega 

34 

CALDO DE CARNE - caixa com no mínimo 6 

tabletes de 57 gramas cada tablete. 

Ingredientes: Sal, gordura vegetal, amido, 

açúcar, alho, carne bovina, salsa, pimenta 

vermelha, louro, realçadores de sabor 

glutamato monossódico e inosinato dissódico, 

aromatizantes, corantes caramelo e natural 

urucum, acidulante ácido cítrico. Contém 

Glúten. Contém traços de leite, ovos, soja, aipo 

e mostarda. Deverá apresentar embalagem 

íntegra, isenta de alterações, sujidades; conter 

as seguintes informações: composição 

nutricional, data de fabricação, prazo de 

validade. 

CAIXA 50,0000 1,7800 89,00 

35 

CALDO DE FRANGO - caixa com no mínimo 6 

tabletes de 57 gramas cada. Tempero, tipo 

cubo, apresentação tablete, aplicação uso 

culinário. Ingredientes: Sal, gordura vegetal, 

amido, açúcar, condimento preparado de 

cebola, alho, salsa, carne de galinha, 

realçadores de sabor glutamato monossódico e 

inosinato dissódico, aromatizante, corantes 

natural cúrcuma e caramelo. Contém Glúten. 

Contém soja e aipo. Contém traços de leite, 

ovos e mostarda. Deverá apresentar 

embalagem íntegra, isento de alterações, 

sujidades; conter as seguintes informações: 

composição nutricional, data de fabricação, 

prazo de validade. 

CAIXA 50 1,77 88,50 

36 

CANELA EM PÓ - CANELA EM PÓ – pacote de 

no mínimo 8 gramas, acondicionada em sacos 

plásticos  de polipropileno transparente, isento 

de sujidades, não violados, resistentes A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, número de 

lote, quantidade do produto. . O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega. 

PCTE 50 1,36 68,00 

37 

CANELA EM RAMA – pacote com no mínimo 

20 gramas acondicionada em sacos plásticos 

de polipropileno transparentes, isento de 

sujidades, não violados, resistentes A 

embalagem deverá conter externamente os 

UNID 50 1,65 82,50 



 

 

dados de identificação, procedência, número de 

lote, quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega. 

Marca Aprovada: CATEMAR (outras marcas 

cotadas poderão ser solicitadas amostras). 

38 

CANJICA BRANCA - pacote de no mínimo 500 

gramas, grãos limpos embalados em sacos 

plásticos transparentes, isenta de sujidades, 

parasitas, não violados, resistentes, 

acondicionados em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega. 

PCTE 100 3,04 304,00 

39 

CARNE MOÍDA - fresca de primeira, sem 

gordura e similares, carne de boi acém moído 

magro e sem nenhuma pelanca ou sebo, 

manipulada em boas condições higiênicas, 

provenientes de animais em boas condições de 

saúde, abatidos sob inspeção veterinária. a 

carne deve apresentar-se com aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e 

sabor próprio, sem manchas esverdeadas, 

livres de parasitas, sujidades ou qualquer 

substância contaminante que possa alterá-la ou 

encobrir qualquer alteração, estando de acordo 

com a legislação sanitária e ministério da 

agricultura, de acordo com a legislação vigente. 

KG 450 14,06 6.327,00 

40 

CATCHUP - Embalagem plástica com 400 gr. 

Ingredientes: Concentrado de tomate, xarope 

de milho com alto teor de frutose, vinagre, 

xarope milho, sal, cebola em pó, alho em pó e 

aromas naturais. Não contém glúten. Na 

embalagem deverá conter: Informação 

nutricional, validade contato para atendimento 

ao consumidor, lote de fabricação e marca do 

produto. 

UNID 50 4,59 229,50 

41 

CEBOLA - branca graúda. Nacional - in natura 

1ª qualidade. devem se apresentar frescas, com 

grau de maturidade média, estar intacto, livres 

de rachaduras, cortes e esmagamento. 

Também não devem conter terra na sua 

KG 110 3,29 261,90 



 

 

superfície externa. o produto deverá ser 

embalado em embalagem plástica, flexível, 

atóxica, resistente, transparente. o produto não 

poderá apresentar superfície úmida e pegajosa. 

42 

CENOURA - especial de primeira, sem rama, 

fresca compacta firme sem lesões de origem 

física ou mecânica sem rachaduras corte, cor, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

graúda.  Vegetal firme e integro, textura e 

consistência de vegetal fresco, livre de 

podridão, brotos e sujidades. 

KG 100 4,11 411,00 

43 

CHÁ DE CAMOMILA PARA INFUSÃO - 

embalagem saquinhos para infusão. Caixa 

contendo de 10 a 15 gramas. Na embalagem 

deverá conter: informação nutricional, validade, 

contato para atendimento ao consumidor, lote 

de fabricação e marca do produto. 

CAIXA 100 2,96 296,00 

44 

CHÁ DE ERVA DOCE PARA INFUSÃO – 

embalagem saquinhos para infusão. Caixa 

contendo de 10 a 15 gramas. Na embalagem 

deverá conter: informação nutricional, validade, 

contato para atendimento ao consumidor, lote 

de fabricação e marca do produto. 

CAIXA 100 3,86 386,00 

45 

CHÁ DE HORTELÃ PARA INFUSÃO - 

embalagem saquinhos para infusão. Caixa 

contendo de 10 a 15 gramas. Na embalagem 

deverá conter: informação nutricional, validade, 

contato para atendimento ao consumidor, lote 

de fabricação e marca do produto. 

CAIXA 100 2,61 261,00 

46 

CHA MATE - matéria prima folhas e talos 

tostados (llex parauariensis), sem coloração 

artificial e sem misturas de outras ervas, caixa 

de no mínimo 250 gramas. Embalado em papel 

impermeável, limpa, não violada, resistente e 

acondicionada em caixas de papelão 

resistentes, que garantam a integridade do 

produto. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número 

de lote, quantidade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega. 

UNID 1.000 5,06 5.060,00 

47 
CHEIRO VERDE CEBOLINHA - maço com 500 

gramas. 
UNID 100 5,75 575,00 

48 CHEIRO VERDE SALSINHA - maço com 500 UNID 100 5,48 548,00 



 

 

gramas. 

49 

CHOCOLATE EM BARRA, hidrogenado. 

Embalagem: pacote com 1 kg. Na embalagem 

deverá conter: Informação nutricional, validade, 

contato para atendimento ao consumidor, lote 

de fabricação, lista de ingredientes e marca do 

produto estampada. 

UNID 150 39,89 5.983,50 

50 

CHOCOLATE EM BARRA AO LEITE. 

Embalagem: pacote com 1 kg. Na embalagem 

deverá conter: Informação nutricional, validade, 

contato para atendimento ao consumidor, lote 

de fabricação, lista de ingredientes e marca do 

produto estampada. 

UNID 150 40,19 6.028,50 

51 

CHOCOLATE GRANULADO - pacotes com no 

mínimo 500 gramas. Ingredientes: Açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, 

glucose de milho, farinha de soja, sal e 

emulsificante lecitina de soja. Composição: 

Emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM 

GLÚTEN. 

PCTE 70 10 700,00 

52 

CHOCOLATE GRANULADO - pacotes com no 

mínimo 500 gramas. Ingredientes: Açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, 

glucose de milho, farinha de soja, sal e 

emulsificante lecitina de soja. Composição: 

Emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM 

GLÚTEN. 

PCTE 100 19,90 1.990,00 

53 

COCO RALADO - pacote com no mínimo 100 

gramas ingredientes: polpa de coco triturada, 

desidratada, parcialmente desengordurada, 

sem açúcar. conservador INS 223. Não contém 

glúten. 

UNID 200 2,80 560,00 

54 

COCADA BRANCA - doce a base dos 

seguintes ingredientes: Coco, açúcar, glicose e 

sorbato de potássio. Caixa com 50 unidades, 

com no mínimo 750 gramas. 

CAIXA 50 23,66 1.183,00 

55 

COCADA PRETA - doce a base dos seguintes 

ingredientes: Coco, açúcar, glicose e sorbato de 

potássio. Caixa com 50 unidades, com no 

mínimo 750 gramas. 

UNID 50 23,66 1.183,00 

56 

CONDIMENTO PIMENTA DO REINO - 

Ingredientes: Casca de pimenta preta, amido de 

milho. Pacote de no mínimo 30 gramas. Tem 

um sabor forte, levemente picante, proveniente 

de um composto químico chamado piperina. A 

PCTE 100 1,74 174,00 



 

 

embalagem deve ser limpa, não violada, 

resistente, que garantam a integridade do 

produto. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número 

de lote, quantidade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega. 

57 

CONDIMENTOS COLORAL - pacote de no 

mínimo 50 gramas. Condimento, apresentação 

industrial, matéria-prima colorau, aspecto físico 

pó, tipo industrial, aplicação culinária em geral.  

A embalagem deve ser limpa, não violada, 

resistente, que garantam a integridade do 

produto. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número 

de lote, quantidade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega. 

PCTE 100 1,84 184,00 

58 

CONDIMENTOS ORÉGANO - apresentação 

natural, matéria prima orégano, aspecto físico 

granulado. Pacote de no mínimo 100 gramas, 

acondicionado em sacos plásticos 

transparentes, isento de sujidades, não violados 

e resistentes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, quantidade do 

produto. . O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega. 

PCTE 100 2,41 241,00 

59 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, resfriado. 

Embalagem de no máximo 06 quilos. 

Apresentar congeladas, livre de parasitos e de 

qualquer substância contaminante que possa 

alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e 

sabor próprios em porções individuais em saco 

plástico transparente e atóxico, limpo, não 

violado, resistente, que garanta a integridade do 

produto. Acondicionado em caixas ou fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, quantidade do 

produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 

KG 800 8,87 7.096,00 



 

 

do SIF. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 30 (trinta) dias a partir da data. O 

transporte deverá ser em condições que 

preservem tanto as características físico-

químicas, microbiológicas e microscópicas em 

temperaturas entre +1 e +5ºC. 

60 

CRAVO - matéria prima: botões florais (ainda 

não abertos) da árvore de cravo da índia. 

Pacote de no mínimo 08 gramas, acondicionado 

em sacos plásticos transparentes, isento de 

sujidades, não violados, resistentes A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, número de 

lote, quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega. 

PCTE 100 1,87 187,00 

61 

CREME DE LEITE - Creme de leite 

padronizado, leite em pó desnatado, 

estabilizante, celulose, monocrocristalina, 

carboximetil celulose, carragena, citrato de 

sódio, fosfato dissódico homogeneizado. Não 

contém glúten. Embalagem de no mínimo: 200 

gramas. 

UNID 300 2,46 738,00 

62 

DOCE DE ABÓBORA - Caixa com no mínimo 

50 unidades Ingredientes: açúcar, polpa de 

abóbora, xarope de glicose e sal. Conservantes: 

Ácido Cítrico, Corante Natural de Urucum. NÃO 

CONTÉM GLÚTEN Produzido com Abóboras 

Selecionadas Rígido Controle de Qualidade. 

CAIXA 50 19,36 968,00 

63 

DOCE DE BATATA DOCE - Caixa com no 

mínimo 50 unidades. Ingredientes: açúcar, 

polpa de batata doce,  xarope de glicose e sal. 

Conservantes: Ácido Cítrico, Corante Natural de 

Urucum. NÃO CONTÉM GLÚTEN Produzido 

com Batatas Doces Selecionadas Rígido 

Controle de Qualidade. 

CAIXA 50,0000 18,1800 909,00 

64 

DOCE DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS - 

Embalagem: pote de 400g. Na embalagem 

deverá conter: Informação nutricional, validade, 

contato para atendimento ao consumidor, lote 

de fabricação, lista de ingredientes e marca do 

produto estampada. 

UNID 150 4,85 727,50 

65 

DOCE DE LEITE CREMOSO - 

INGREDIENTES: Doce de Leite, açúcar, glicose 

de milho, leite, amido de milho, sal e regulador 

POTE 120 5,56 667,20 



 

 

de acidez bicarbonato de sódio. Não contém 

glúten. Embalado em potes plásticos limpos, 

não amassados, não estufados, com lacre em 

alumínio e tampa em polietileno, resistente que 

garanta a integridade do produto até o momento 

do consumo, contendo de no mínimo 400 

gramas. Acondicionados em embalagens 

lacradas, limpas, secas, não violadas e 

resistentes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número 

do lote, data de validade, quantidade do produto 

e atender as especificações técnicas da NTA 56 

do Decreto Estadual número 12.486 de 

20/10/1978. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 05 meses a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

66 

DOCE TIPO TETA DE NEGA, com cobertura de 

chocolate, embalagem com 700 gramas ou 

aproximadamente 50 unidades. 

CAIXA 50 23,38 1.169,00 

67 

ERVA DOCE - matéria prima erva doce. Pacote 

com no mínimo 10 gramas, acondicionado em 

sacos plásticos transparentes, isento de 

sujidades, não violados, resistentes A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, número de 

lote, quantidade do produto. . O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega. 

PCTE 150 1,97 295,50 

68 

ERVILHA EM CONSERVA - lata com no 

mínimo 200 gramas. Ingredientes: Ervilha e 

salmoura ( água e sal). Não contém glúten. 

UNID 110 1,96 215,60 

69 

EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS - 

ingredientes: tomate, açúcar e sal, não contêm 

glúten – contendo informações nutricionais, 

data de fabricação e validade, embalagem de 

no mínimo 340 gramas. Acondicionado em 

embalagens livres de sujidades, não violadas, 

resistentes.  A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega. 

UNID 600 3,94 2.364,00 

70 EXTRATO DE TOMATE 840 GRAMAS - UNID 300 7,09 2.127,00 



 

 

ingredientes: tomate, açúcar e sal, não contêm 

glúten – contendo informações nutricionais, 

data de fabricação e validade, embalagem de 

no mínimo 840 gramas. Acondicionado em 

embalagens livres de sujidades, não violadas, 

resistentes.  A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega. 

 

Marca Aprovada: PRAMESA (outras marcas 

cotadas poderão ser solicitadas amostras). 

71 

FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA - 

pacote com no mínimo 500 gramas. 

Ingredientes: farinha de mandioca, óleo de soja 

refinado, sal, alho desidratado em pó, cebola 

desidratada em pó, realçadores de sabor 

glutamato monossódico (INS 621) e inosinato 

dissódico (INS 631). Não contém glútem. 

Embalagem Primária: saco plástico atóxico, 

resistente, hermeticamente fechado. Na 

embalagem primária deverão constar ainda as 

seguintes informações, impressas na própria 

embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome 

completo do alimento e tipo; Marca; Data de 

fabricação e vencimento ou data de validade, 

anotados no formato próprio da língua 

portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço 

completo do fabricante ou embalador; Peso ou 

volume líquido. 

PCTE 30 3,83 114,90 

72 

FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL 

TIPO 1 - enriquecida com ferro e ácido fólico, 

contém glútem, cor branca, sabor e odor 

próprio. Acondicionada em pacotes de no 

mínimo de 5 kg. Embalada  em sacos de papel 

kraft branco limpos, não violados, resistentes, 

que garantam a integridade do produto. A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto. Deverá apresentar 

validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da 

data de entrega. 

PCTE 80 11,93 954,40 



 

 

73 

FEIJÃO TIPO 1 - Feijão tipo carioca - tipo 1; 

novo; constituído de grãos inteiros e sãos; com 

teor de umidade máxima de 15%; isento de 

material terroso, sujidades e mistura de outras 

variedades e espécies; acondicionado em saco 

plástico transparente atóxico, pesando no 

mínimo 1 kg, validade Mínima de 5 meses a 

contar da data da entrega; e suas condições 

deverão estar de acordo com portaria M.A. 161, 

de 24/07/87 

PCTE 150 6,96 1.044,00 

74 

FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO -  pacote de 

no mínimo 500g. Pasta de consistência firme, 

de cor bege claro, homogênea, sem manchas 

ou pontos escuros. Células de levedura 

Sacharomyces cereviseae. Embalagem 

impermeável compacta de 500g. Com alto 

poder fermentativo, uniforme e de forte ação. 

Mantido sob refrigeração. Validade de, no 

mínimo, 30 dias, a contar da data de entrega na 

unidade requisitante. 

PCTE 300 8,30 2.490,00 

75 

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - Aparência e 

Ingredientes: Pó branco.  Amido de milho, 

fécula de mandioca. fermentos químicos: 

bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico, 

bicarbonato de sódio e regulador de acidez: 

carbonato de cálcio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.  

Embalagem plástica ou lata de no mínimo 250 

gramas. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de 

fabricação, quantidade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. 

UNID 120 3,06 367,20 

76 

FUBÁ - aspecto físico pó fino, cor amarela, 

matéria prima farinha de milho, contendo 

informações nutricionais, data de fabricação e 

validade, pacote de no mínimo 1 kg. Informação 

Adicional:Enriquecido com ferro e ácido fólico, 

rico em fibras e vitaminas B6 e E, e fonte de 

vitamina B1. CONTÉM GLÚTEN.  

Acondicionado em pacotes de plástico limpos, 

livres de sujidades, resistentes. A embalagem 

deverá conter a identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade , peso liquido e 

data de fabricação. 

PCTE 300 2,69 807,00 



 

 

77 

GELATINA EM PÓ SABOR ABACAXI - produto 

com açúcar, gelatina, sal, maltodextrina, 

vitaminas: A, C e E, acidulante ácido fumárico, 

regulador de acidez citrato de sódio, 

aromatizante, edulcorantes artificial aspartame, 

ciclamato de sódio, acessulfame de potássio e 

sacarina sódica, fenilalanina, sem glutém. 

Embalagem contendo 30g, com identificação do 

produto e prazo de validade. 

UNID 300 0,99 297,00 

78 

GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO - 

produto com açúcar, gelatina, sal, 

maltodextrina, vitaminas: A, C e E, acidulante 

ácido fumárico, regulador de acidez citrato de 

sódio, aromatizante, edulcorantes artificial 

aspartame, ciclamato de sódio, acessulfame de 

potássio e sacarina sódica, fenilalanina, sem 

glutém. Embalagem contendo 30g, com 

identificação do produto e prazo de validade. 

UNID 300 0,99 297,00 

79 

GELATINA EM PÓ SABOR LIMÃO - produto 

com açúcar, gelatina, sal, maltodextrina, 

vitaminas: A, C e E, acidulante ácido fumárico, 

regulador de acidez citrato de sódio, 

aromatizante, edulcorantes artificial aspartame, 

ciclamato de sódio, acessulfame de potássio e 

sacarina sódica, fenilalanina, sem glutém. 

Embalagem contendo 30g, com identificação do 

produto e prazo de validade. 

UNID 300 0,99 297,00 

80 

GELATINA EM PÓ SABOR PÊSSEGO - 

produto com açúcar, gelatina, sal, 

maltodextrina, vitaminas: A, C e E, acidulante 

ácido fumárico, regulador de acidez citrato de 

sódio, aromatizante, edulcorantes artificial 

aspartame, ciclamato de sódio, acessulfame de 

potássio e sacarina sódica, fenilalanina, sem 

glutém. Embalagem contendo 30g, com 

identificação do produto e prazo de validade. 

UNID 300 0,99 297,00 

81 

GELATINA EM PÓ SABOR FRAMBOESA - 

produto com açúcar, gelatina, sal, 

maltodextrina, vitaminas: A, C e E, acidulante 

ácido fumárico, regulador de acidez citrato de 

sódio, aromatizante, edulcorantes artificial 

aspartame, ciclamato de sódio, acessulfame de 

potássio e sacarina sódica, fenilalanina, sem 

glutém. Embalagem contendo 30g, com 

identificação do produto e prazo de validade. 

UNID 300 0,99 297,00 



 

 

82 

GOIABADA - pacote com 400 gramas. 

Especificação: doce de goiaba em tablete, 

hermeticamente vedada e resistente, com data 

de fabricação e validade inclusive nas 

embalagens individuais. 

UNID 50 3,79 189,50 

83 

GRANOLA TRADICIONAL, PACOTE 1 KG - 

Ingredientes: aveia em flocos, mel, fibra e 

gérmen de trigo, açúcar mascavo, uva passa, 

flocos em cereais (trigo arroz, aveia e milho), 

castanhas (caju e Pará), flocos de milho, óleo 

vegetal, maçã desidratada, gergelim e malte de 

cereais. Com identificação do produto e prazo 

de validade. 

PCTE 50 11,66 583,00 

84 

LARANJA PERA - Variedade de laranjeira 

(Citrus sinensis), de fruto doce sumarento, cuja 

forma alongada lembra a de uma pera. 

Características do produto A fruta deverá ser de 

primeira qualidade, apresentar-se madura, 

tendo casca com coloração amarelo 

esverdeada brilhante, envolvendo uma polpa 

aquosa, firme ao tato, odor característico e 

superfície íntegra. Sem ferimentos ou defeitos, 

firmes. 

KG 380 1,65 627,00 

85 

LEITE CONDENSADO – acondicionado em 

latas limpas, isentas de ferrugem, não 

amassadas, não estufadas, resistentes que 

garantam a integridade do produto até o 

momento do consumo ou em embalagem, 

pesando 395 gramas. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, numero 

de lote, data de validade. 

UNID 500 4,06 2.030,00 

86 

LEITE DE COCO, água, conservador INS 211 e 

INS 223, Acidulante INS e espessura INS 466. 

Não contém glúten. Vasilhame de vidro de 200 

ml. 

UNID 50 3,76 188,00 

87 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - 

composição: gordura 25%,umidade máxima 

3%-pcte de 400gr. 

PCTE 300 8,68 2.604,00 

88 

LEITE LONGA VIDA - Leite pasteurizado longa 

vida UHT integral. Embalagem: Tetra Park 

contendo 1 litro, teor de gordura mínima de 3%, 

validade mínima de 2 meses a contar da data 

de entrega. 

UNID 800 2,95 2.360,00 

89 LIMÃO TAITI - Limão Taiti fruto maduro de KG 100 2,79 279,00 



 

 

primeira qualidade, de tamanho e coloração 

uniformes, compacta e firme, sem lesões de 

rachaduras e cortes, sem danos físicos 

oriundos de manuseio e transporte, devendo 

ser bem desenvolvida. 

90 

LINGUIÇA TOSCANA - Ingredientes: carne 

suína, toucinho suíno, água, sal, condimentos 

naturais e açúcar. Embalagem de no máximo 

06 quilos. Apresentar congeladas, livre de 

parasitos e de qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir 

alguma alteração, odor e sabor próprios em 

porções individuais em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do 

produto. Acondicionado em caixas ou fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, quantidade do 

produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 

do SIF. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 30 (trinta) dias a partir da data 

KG 800 13,57 10.856,00 

91 

MAÇÃ VERMELHA NACIONAL - Maçã 

tamanho médio, tipo gala ou Fuji. Limpa, tenra, 

integra, com casca lisa e brilhante com 

coloração do grupo avermelhada, sem manchas 

e podridão, sem deformações. Cultivo bem 

desenvolvida, com diâmetro horizontal entre 60 

e 70mm 

KG 350 6,51 2.278,50 

92 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Massa 

alimentícia tipo seca vitaminada, com ovos, 

sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido 

fólico, corantes naturais. Contém glútem. Isenta 

de sujidades, parasitas. Pacote de no mínimo 1 

kg. Embalagem com dizeres de rotulagem, 

contendo informações dos ingredientes, 

composição nutricional, data de fabricação e 

prazo de validade de no mínimo, seis meses, a 

partir da data de entrega. 

PCTE 500 3,89 1.945,00 

93 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Massa 

alimentícia tipo seca vitaminada, com ovos, 

sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido 

fólico, corantes naturais. Contém glútem. Isenta 

de sujidades, parasitas. Pacote de no mínimo 1 

PCTE 300 3,49 1.047,00 



 

 

kg. Embalagem com dizeres de rotulagem, 

contendo informações dos ingredientes, 

composição nutricional, data de fabricação e 

prazo de validade de no mínimo, seis meses, a 

partir da data de entrega. 

94 

MAIONESE - Creme de maionese 

INGREDIENTES: água, óleo de soja refinado, 

amido modificado, açúcar, ovos pasteurizados, 

vinagre, sal, mostarda, suco de limão. 

ACIDULANTE: ácido lático. ESPESSANTE: 

goma de xantana. CONSERVADOR: sorbato de 

potássio. CORANTE NATURAL: betacaroteno. 

SEQUESTRANTE: EDTA cálcio dissodico, 

antioxidante TBHQ e aromatizante. Não contém 

glúten. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção 

com 12 g, carboidratos 1,1 g. Proteína: 0 g 

Gorduras totais: 2,8g Gorduras saturadas: 0,5g 

Gorduras trans: 0g Gorduras monoinsaturadas: 

0,7g Colesterol: 1,8 mg Fibra alimentar: 0g 

Sódio: 138mg Reduzido valor lipídico 60% 

menos calorias e 65% menos gorduras. 

Validade mínima de 6 meses. EMBALAGEM: 

plástica lacrada contendo 500g. 

UNID 400 4,54 1.816,00 

95 

MAMÃO FORMOSA - Fruto do mamoeiro, 

cultivares do grupo formosa, apresentando 

polpa macia adocicada e bastante aromática, 

produto in natura utilizado como alimento. 

Características do produto O fruto deverá ser de 

primeira qualidade, maduro, com sabor 

adocicado, firme ao tato, odor característico e 

superfície íntegra. Deve ser alongado, liso, 

polpa carnosa, de coloração vermelho-

alaranjada com inúmeras sementes pretas, 

tendo casca fina de cor amarelada ou 

alaranjada, aderida à polpa. 

KG 100 3,01 301,00 

96 

MANTEIGA PURA SEM SAL – Embalagem com 

no mínimo 500 g, contendo dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e peso líquido. O produto 

deverá ter registro no ministério da saúde e/ou 

agricultura. 

UNID 300 19,36 5.808,00 

97 

MARACUJÁ AZEDO - Maracujá de primeira 

qualidade, tamanho e coloração uniformes, 

frescos, compactos e firmes, sem lesões de 

rachaduras e cortes, sem danos físicos 

KG 60 6,34 380,40 



 

 

oriundos de manuseio e transportes, devendo 

ser bem desenvolvido, com maturação de 70%. 

98 

MARGARINA - composição: óleos vegetais 

líquidos e hidrogenados, água, sal, soro de 

leite, soro de manteiga, estabilizantes lecitina 

de soja, mono e diglicerídeos e lecitina de soja, 

conservadores sorbato de potássio e/ou benzo 

ato de sódio, acidulante ácido lático, aroma 

artificial de manteiga, antioxidantes EDTA 

cálcico dissódico, BHT e ácido cítrico, corante 

natural urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural 

beta caroteno e vitamina a (1.500 u.i./100g) 

aromatizado artificialmente  (pote de 500 g). 

Embalagem de polietileno leitoso e resistente, 

apresentando vedação adequada. A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote. 

Deverá apresentar validade mínima de 90 dias 

a partir da data de entrega. Com registro no 

ministério da agricultura, SIF/DIPOA. 

POTE 2.000 4,07 8.140,00 

99 

MARIA MOLE EM PÓ - caixas com no mínimo 

50 gramas Ingredientes: Açúcar, gelatina, 

estabilizante estearoil 2 lactíl lactado de sódio e 

aromatizante. Não contém glúten 

CAIXA 500 2,38 1.190,00 

100 

MASSA FRESCA PARA PASTEL - embalagem 

(rolo) com no mínimo 500 gramas. Ingredientes: 

Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, 

água, óleo de soja, açúcar, sal, ácido lático e 

aguardente. Conservantes: INS 282 propionato 

de cálcio, INS 202 sorbato de potássio. 

CONTÉM GLÚTEN. Prazo de validade 60 dias 

a partir da data de entrega. 

UNID 100 7,32 732,00 

101 

MELÃO AMARELO - primeira qualidade, in 

natura. Melão (kg) - maturação adequada para 

consumo textura e consistência de fruta fresca, 

polpa firme. Sem lesões de rachaduras e 

cortes, sem danos físicos oriundos de manuseio 

e transportes, devendo ser bem desenvolvido, 

com maturação de 70%. 

UNID 60 5,32 319,20 

102 

MILHO DE PIPOCA - grãos limpos embalados 

em sacos plásticos, transparentes, devendo 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, isenta de sujidades, parasitas, não 

violados, resistentes, acondicionados em fardos 

PCTE 400 3,30 1.320,00 



 

 

lacrados, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto. Deverá o produto 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega, pacote de no 

mínimo 500 gramas. 

103 

MILHO EM CONSERVA, ingredientes milho 

verde e salmoura não contém glúten, 

embalagem de no mínimo 200 gramas. 

UNID 300 1,93 579,00 

104 

MIOLO DE PALETA SEM OSSO - 

acondicionado em embalagem que contenham 

especificados o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de 

vencimento. A carne deve apresentar-se com 

aspecto próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem 

manchas esverdeadas, livres de parasitas, 

sujidades ou qualquer substância contaminante 

que possa alterá-la ou encobrir qualquer 

alteração, estando de acordo com a legislação 

sanitária e ministério da agricultura, e de acordo 

com a legislação vigente. 

KG 780 21,84 17.035,20 

105 

MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA 

450G - Mistura para bolo de cenoura contendo 

farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido 

fólico, açúcar, cacau em pó, amido, fermento 

químico. Na embalagem deverá conter: 

Informação nutricional, validade, contato para 

atendimento ao consumidor, lote de fabricação, 

lista de ingredientes e marca do produto 

estampada. 

Marca Aprovada: FLEISHMANN (outras marcas 

cotadas poderão ser solicitadas amostras). 

PCTE 200 4,63 926,00 

106 

MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE 

450G - Mistura para bolo de chocolate contendo 

farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido 

fólico, açúcar, cacau em pó, amido, fermento 

químico. Na embalagem deverá conter: 

Informação nutricional, validade, contato para 

atendimento ao consumidor, lote de fabricação, 

lista de ingredientes e marca do produto 

estampada. 

PCTE 200,0000 4,6300 926,00 

107 

MISTURA PARA BOLO SABOR COCO 450G - 

Mistura para preparo de bolo sabor coco, 

contendo farinha de trigo enriquecido com ferro 

e ácido fólico, açúcar, amido de milho, fermento 

PCTE 200 4,63 926,00 



 

 

químico, pirofosfato ácido de sódio e 

bicarbonato de sódio e aromatizantes. Na 

embalagem deverá conter: Informação 

nutricional, validade, contato para atendimento 

ao consumidor, lote de fabricação, lista de 

ingredientes e marca do produto estampada. 

108 

MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA 

450G - Mistura para preparo de bolo sabor 

laranja contendo farinha de trigo enriquecido 

com ferro e ácido fólico, açucar, amido de 

milho, fermento químico, pirofosfato ácido de 

sódio e bicabornato de sódio e aromatizantes. 

Na embalagem deverá conter: Informação 

nutricional, validade, contato para atendimento 

ao consumidor, lote de fabricação, lista de 

ingredientes e marca do produto estampada. 

PCTE 200 4,63 926,00 

109 

MISTURA PARA BOLO SABOR MILHO 450G - 

Mistura para bolo de chocolate contendo farinha 

de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, 

açúcar, cacau em pó, amido, fermento químico. 

Na embalagem deverá conter: Informação 

nutricional, validade, contato para atendimento 

ao consumidor, lote de fabricação, lista de 

ingredientes e marca do produto estampada. 

PCTE 200 4,63 926,00 

110 

MORTADELA FATIADA 1ª LINHA - 

Ingredientes: Carne mecanicamente separada 

de ave, gordura suína, carne suína, água, carne 

de ave, pele suína, sal, amido, proteína de soja, 

glicose desidratada, açúcar, alho, coentro, 

amido modificado, extrato de levedura, noz-

moscada, canela, cravo, estabilizante: 

tripolifosfato de sódio e difosfato dissódico, 

realçador de sabor: glutamato monossódico, 

antioxidante: isoascorbato de sódio, 

conservador: nitrito de sódio, corante natural: 

carmim de conchonilha. Aromatizantes: aromas 

naturais. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

KG 300 15,40 4.620,00 

111 

ÓLEO DE SOJA - refinado, não contém glúten, 

embalagem de 900 ml comestível, extrato 

refinado, limpo, com cor e aspecto peculiares 

ao produto. Embalagem limpa, não violada, 

resistente que garantam a integridade do 

produto. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de 

UNID 400 3,60 1.440,00 



 

 

fabricação, quantidade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. 

112 

OVOS - tamanho extra, peso médio mínimo de 

50 gramas, origem galinha, brancos, de 

primeira qualidade, frescos, isento de aditivos 

ou substâncias estranhas ao produto que sejam 

impróprias ao consumo e que alterem suas 

características naturais (físicas, químicas e 

organolépticas), inspecionadas pelo ministério 

da agricultura, acomodados em cartelas de 1 

dúzia. 

DUZIA 400 4,93 1.972,00 

113 

PAÇOCA ROLHA - doce a base dos seguintes 

ingredientes: Amendoim, açúcar, sal e sorbato 

de potássio. Pote com 50 unidades, com no 

mínimo 750 gramas. 

POTE 50 23,55 1.177,50 

114 

PÃO DE FORMA - embalagem com no mínimo 

500 gramas cada Ingredientes: Farinha de trigo 

fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, 

gordura vegetal, sal, fosfatos monocálcio e 

tricálcico, vitaminas PP, B6, B1 e B12, 

emulsificantes estearoil-2-lactil, lactato de sódio, 

polisorbato 80 e monoglicerídeos de ácido 

graxos, conservador propionato de cálcio. 

CONTÉM GLÚTEN. 

PCTE 100 4,93 493,00 

115 

PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL CONGELADO 

- Embalagem de 400g, com identificação do 

produto e prazo de validade. Ingredientes: 

Água, fécula de mandioca, polvilho, ovo 

pasteurizado, óleo de soja, margarina, queijo, 

sal, leite em pó, soro de leite em pó e aroma 

idêntico ao natural de queijo. Contém: leite, ovo 

e derivados de soja. Sem glúten. 

UNID 200 21,63 4.326,00 

116 PAPEL ALUMÍNIO ROLO DE 30 CM X 100M. UNID 15 4,40 660,00 

117 
PAPEL FILME DE PVC RESISTENTE - para 

proteção de alimentos, rolo de 28cm x 300m 
UNID 150 5,56 834,00 

118 
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - pacote de 02 

rolos com 60 toalhas cada. 
UNID 300 4,51 1.353,00 

119 

PÉ-DE-MOLEQUE - Ingredientes: Amendoim, 

acúcar e glicose. Pote com 50 unidades, com 

no mínimo 750 gramas. 

POTE 50 25,66 1.283,00 

120 

PEITO DE FRANGO - congelado in natura, 

desossado, sem pele, sem tempero, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem 

manhas e parasitas, com valor limite de 6% de 

KG 400 8,83 3.532,00 



 

 

água, de 1ª qualidade, em embalagem plástica 

inviolada, própria para alimento. 

121 

PERNIL DE PORCO FATIADO - embalagem 

que contenham especificados o local de origem 

do produto, peso, data de embalagem e data de 

vencimento. A carne deve apresentar-se com 

aspecto próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem 

manchas esverdeadas, livres de parasitas, 

sujidades ou qualquer substância contaminante 

que possa alterá-la ou encobrir qualquer 

alteração, estando de acordo com a legislação 

sanitária e ministério da agricultura, e de acordo 

com a legislação vigente. 

KG 405 13,12 5.313,60 

122 

PIMENTÃO VERDE EXTRA - primeira 

qualidade, in natura. Vegetal  firme e integro, 

textura e consistência de vegetal fresco. Sem 

lesões de rachaduras e cortes, sem danos 

físicos oriundos de manuseio e transportes, 

devendo ser bem desenvolvido. 

KG 70 5,95 416,50 

123 

PIRULITO BOLA - sabores variados - 

Embalagem de polietileno com mínimo de 50 

unidades. Pacote com 600 g. Na embalagem 

deverá conter: Informação nutricional, validade, 

contato para atendimento ao consumidor, lote 

de fabricação, lista de ingredientes e marca do 

produto estampada. 

PCTE 300 7,91 2.373,00 

124 

PIRULITO REDONDO - espiral colorido, pacote 

com 50 unidades sabor tuti fruti l com corantes 

naturais peso: 700 gr. 

PCTE 300 9,63 2.889,00 

125 

PIRULITO PLANO EM FORMATO DE 

CORAÇÃO, sabor morango. Embalagem de 

polietileno com mínimo de 50 unidades. Pacote 

com 600 g. Na embalagem deverá conter: 

Informação nutricional, validade, contato para 

atendimento ao consumidor, lote de fabricação, 

lista de ingredientes e marca do produto 

estampada. 

PCTE 300 8,76 2.628,00 

126 

POLPA DE TOMATE CAIXA DE 1,050 KG - a 

embalagem deverá conter os dados de 

identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade. 

UNID 200 10,85 2.170,00 

127 

PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO 1 KG - 

SABOR ABACAXI - com corante natural, 

rendimento mínimo de 10 litros. Embalagem 

UNID 300 15,86 4.758,00 



 

 

saco de polietileno 1 kg. Na embalagem deverá 

conter: informação nutricional, validade, contato 

para atendimento ao consumidor, lote de 

fabricante, lista de ingredientes e marca do 

produto estampada. 

128 

PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO 1 KG - 

SABOR MORANGO - com corante natural, 

rendimento mínimo de 10 litros. Embalagem 

saco de polietileno 1 kg. Na embalagem deverá 

conter: informação nutricional, validade, contato 

para atendimento ao consumidor, lote de 

fabricante, lista de ingredientes e marca do 

produto estampada. 

UNID 300 15,86 4.758,00 

129 

PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO 1 KG - 

SABOR UVA - com corante natural, rendimento 

mínimo de 10 litros. Embalagem saco de 

polietileno 1 kg. Na embalagem deverá conter: 

informação nutricional, validade, contato para 

atendimento ao consumidor, lote de fabricante, 

lista de ingredientes e marca do produto 

estampada. 

Marca Aprovada: QUALIMAX (outras marcas 

cotadas poderão ser solicitadas amostras). 

UNID 300 15,86 4.758,00 

130 

PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO 1 KG - 

SABOR LARANJA - com corante natural, 

rendimento mínimo de 10 litros. Embalagem 

saco de polietileno 1 kg. Na embalagem deverá 

conter: informação nutricional, validade, contato 

para atendimento ao consumidor, lote de 

fabricante, lista de ingredientes e marca do 

produto estampada. 

UNID 300 15,86 4.758,00 

131 

PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO 1 KG – 

SABOR LIMÃO – com corante natural, 

rendimento mínimo de 10 litros. Embalagem 

saco de polietileno 1 kg. Na embalagem deverá 

conter: informação nutricional, validade, contato 

para atendimento ao consumidor, lote de 

fabricante, lista de ingredientes e marca do 

produto estampada. 

UNID 300 15,86 4.758,00 

132 

QUEIJO MUSSARELA - Produto obtido pela 

filagem de massa acidificada (produto 

intermediário obtido por coagulação do leite de 

vaca por meio de coalho e/ ou enzimas 

coagulantes) complementada ou não pela ação 

das bactérias lácteas, utilizando os seguintes 

KG 300 20,47 6.141,00 



 

 

ingredientes: leite pasteurizado, sal, Cloreto de 

Ca, Fermento láctico, coalho e/ou outros 

ingredientes permitidos por lei. Apresenta 

formato retangular. Coloração branca ou 

levemente amarelada. Características: O 

produto deve ser fabricado com matérias-

primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, 

parasitas e em perfeito estado de conservação. 

O leite empregado deve apresentar-se normal e 

fresco. O produto final deve apresentar: crosta 

fina, consistência semi-dura, textura compacta, 

fechada, coloração esbranquiçada, odor suave 

e sabor ligeiramente ácido e salgado. Deverá 

ser conservado sob refrigeração (entre 2 e 4ºC). 

O produto deverá apresentar validade mínima 

de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. Fatiado em lâminas 

aproximada de 30 g. 

133 

QUEIJO PARMESÃO RALADO - Ingredientes: 

Queijo Parmesão e conservador ácido sórbico. 

Pacote com no mínimo 50 gramas 

PCTE 100 3,51 351,00 

134 

REFRIGERANTE A BASE DE COLA - 

embalagem de 2 litros, Ingredientes: água 

gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, 

cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 

338 e aroma natural. Acondicionado em garrafa 

pet com tampa de rosca e lacre. Produto de 1º 

linha de mercado. 

UNID 2.000 5,69 11.380,00 

135 

REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ - 

embalagem de 2 litros, Ingredientes:  Água 

gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, 

acidulante ácido cítrico, conservadores: 

benzoato de sódio e sorbato de potássio, 

aromatizante e corante caramelo. NÃO 

CONTÉM GLÚTEN. Acondicionada em garrafa 

pet com tampa de rosca e lacre. Produto de 1º 

linha de mercado. 

UNID 2.000 5,76 11.520,00 

136 

REFRIGERANTE LATA 350 ML – Sabores: 

refrigerante de cola; refrigerante de laranja; 

refrigerante de guaraná e refrigerante de limão. 

Na embalagem deverá conter: Informação 

nutricional, validade, contato para atendimento 

ao consumidor, lote de fabricação, lista de 

ingredientes e marca do produto estampada. 

UNID 5.000 2,5800 12.900,00 

137 REPOLHO VERDE - tamanho médio, primeira KG 305 2,66 811,30 



 

 

qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos 

ou defeitos, tenros, sem manchas e coloração 

uniforme, livre de terra nas folhas externas. 

138 

REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL - 

produto de primeira qualidade, produzido a 

partir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

para 200g selados com tampa de alumínio. 

Deve apresentar na rotulagem o selo do SIM, 

SIP OU SIF. 

UNID 200 5,22 1.044,00 

139 

SACHE DE AZEITONA - Ingredientes: 

Azeitonas verdes com caroço, água, sal e 

acidulante INS 270. Ácido cítrico. NÃO 

CONTÉM GLÚTEN. Sachê com no mínimo 200 

gramas drenado. A embalagem Deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote e prazo de 

validade. 

UNID 200 4,45 890,00 

140 

SAGU - isento de mofo, odores estranhos ou 

qualquer substância nociva, prazo mínimo de 

validade de 06 meses a partir da data de 

entrega. 

PCTE 100 6,35 635,00 

141 

SAL IODADO REFINADO - Ingredientes: Sal 

Refinado, Iodato de Potássio, Antiumectantes: 

Ferrocianeto de Sódio e Alumínio Silicato de 

Sódio. Aplicação alimentícia, características 

adicionais teor mínimo cloreto de sódio 98,5%, 

pacote de 1 kg 

PCTE 150 1,71 256,50 

142 

SALSICHA - Ingredientes: Carne suína, gordura 

suína, carne mecanicamente separada de ave, 

miúdos suínos, água, proteína vegetal, amido 

(máx. 2%), sal, açúcar, alho, pimenta, 

Aromatizantes: aromas naturais, Estabilizante: 

Tripolifosfato de Sódio, Conservadores: Nitratos 

e Nitritos de sódio, Realçador de sabor: 

Glutamato monossódico, Antioxidante: 

Eritorbato de sódio, corante natural, aroma de 

fumaça. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Salsicha tipo 

viena, embalada a vácuo, em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade física do 

produto até o momento do consumo. A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, número de 

lote, quantidade do produto, número do registro 

no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

KG 550 11,00 6.050,00 



 

 

carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a 

partir da data 

143 

SARDINHA EM LATA - Ingredientes: Sardinhas, 

água de constituição (ao próprio suco), óleo 

comestível e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

Pescado em conserva, lata com no mínimo 125 

gramas. 

LATA 300 3,20 960,00 

144 

SELETA DE LEGUMES DE PRIMEIRA LINHA - 

lata de 200 gramas, elaborado a partir de 

matéria prima de elevada qualidade. 

LATA 200 3,66 732,00 

145 

SUCO DE FRUTA INDUSTRIALIZADO 

PASTEURIZADO - pronto para beber sem 

corantes artificiais, rico em fibras, vitaminado ou 

com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem 

deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem 

data de fabricação, prazo de validade e registro 

no MS - embalagem tetra park com mínimo 1 

litro.Sabores: abacaxi, laranja, maracujá, 

pêssego, uva e manga. 

UNID 1.000 4,42 4.420,00 

146 

SUCO PRONTO PARA CONSUMO 200 ML - 

vários sabores, embalagem caixa tipo 

“tetrapack”, com 200 ml no mínimo. Na 

embalagem deverá conter: informação 

nutricional, validade, contato para atendimento 

ao consumidor, lote de fabricante, lista de 

ingredientes e marca do produto estampado. 

Marca Aprovada: Kapo (outras marcas cotadas 

poderão ser solicitadas amostras). 

UNID 5.000 1,99 9.950,00 

147 

SUCO DE UVA INTEGRAL - bebida não 

fermentada e não diluída, obtida do mosto 

simples, sulfitado ou concentrado de uva sã, 

fresca e madura, sendo tolerada a graduação 

alcoólica até 0,5% vol. a designação "integral" 

ou "simples" será privativa do suco de uva sem 

adição de açúcares e na sua concentração 

natural. Produzido dentro das normas de boas 

práticas de fabricação. Não pode conter: 

substâncias estranhas à fruta de origem, 

corantes de qualquer natureza, conservantes, 

aromatizantes e açúcar. Embalagem de 1,5 

litros. 

UNID 300 12,38 3.714,00 

148 

SUCO EM PÓ COM AÇÚCAR 30 GRAMAS - 

diversos sabores. Ingredientes: Açúcar, 

acidulante ácido cítrico, antiumectante fosfato 

PCTE 2.000 1,00 2.000,00 



 

 

tricálcico, corante inorgânico dióxido de titânio, 

antioxidante ácido ascórbico, corantes artificiais, 

aroma idêntico ao natural da fruta. Não contém 

GLÚTEN. Não fermentado. Não alcoólico. A 

embalagem do produto deve conter registro da 

data de fabricação, peso e validade estampada 

no rótulo da embalagem. Embalagem de no 

mínimo 30g. 

149 

TEMPERO ALHO E SAL - Características do 

tempero seco Proporção de ingredientes: 70% 

sal 30% alho. Acondicionado em Potes 

confeccionados em polipropileno com tampa de 

polipropileno ou polietileno e lacre de alumínio e 

polietileno, com peso de no mínimo 300 

gramas, contendo as seguintes informações, 

impressas na própria embalagem ou em 

etiqueta impermeável: Nome completo do 

alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e 

vencimento; Nome e endereço completo do 

fabricante ou embalador; Peso ou volume 

líquido, ou peso drenado, com respectivas 

unidades de medidas; Sigla e de registro em 

vigência no órgão competente; 

POTE 20 3,83 76,60 

150 

TEMPERO PRONTO - Tempero completo com 

pimenta. EMBALAGEM: Pote com no mínimo 1 

KG. Ingredientes: Sal, cebola, pimenta jalapena, 

polpa de alho, pimenta de cheiro vermelha, 

pimenta do reino preta, cebolinha, salsa, 

manjericão, realçador de sabor, glutamato 

monossodico, aromatizante e conservador 

metabissulfito de sódio. 

POTE 20 5,74 114,80 

151 

TOMATE - Extra, tamanho médio e grupo de 

cor vermelho ou rosado. Deverá estar no ponto 

para consumo, maduro, firme, uniforme, com 

brilho, aroma e sabor característico da espécie. 

Não serão tolerados os defeitos externos ou 

internos que prejudiquem o consumo ou 

rendimento como: danos mecânicos ou de frio, 

fruto imaturo, com sinais de podridão ou 

amassado. O produto deverá estar isento de 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa. 

KG 300 3,94 1.182,00 

152 

VINAGRE - fermentado acético de álcool 

hidratado e água potável. Contem conservante 

INS 224, corantes naturais INS 150A e INS 

UNID 100 3,29 329,00 



 

 

150C acidez 41% e não contém glúten - (frasco 

com no mínimo 900 ml). 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a 

serem licitados, seguem as considerações apontadas por esta assessoria que podem ser 

encaminhadas ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

O edital, ao tratar da forma de execução do contrato estipula: “Os produtos deverão ter 

validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega do mesmo.”. Contudo, ao se 

verificar o descritivo dos lotes à serem licitados, alguns mencionam data de validade distinta, 

sendo eles: 

 

  Os Lotes 03, 07, 12, 36, 37, 38, 46, 56, 57, 58, 60, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 92, 93, 94, 102, 

111 e 140 trazem em seus descritivos a data de validade de 06 (seis) meses. 

  Os Lotes 26, 72 e 98 trazem em seus descritivos a data de validade de 90 (noventa) dias. 

  Os Lotes 59, 74, 90, 132 e 142 trazem em seus descritivos a data de validade de 30 (trinta) 

dias. 

  O Lote 27 traz em seu descritivo a data de validade de 03 (três) meses. 

  Os Lotes 33, 65 e 73 trazem em seus descritivos a data de validade de 05 (cinco) meses. 

  O Lote 88 traz em seu descritivo a data de validade de 02 (dois) meses. 

  O Lote 100 traz em seu descritivo a data de validade de 60 (sessenta) dias. 

 

Considerando a discrepância observada, faz-se necessário indagar: Qual a validade 

mínima exigida aos itens à serem licitados?  

 

Ainda, nos Lotes 34, 63, 106 e 136, a quantidade e os valores dos item licitados encontram-

se com vários números 0 (zero) após a vírgula. É sabido que, matematicamente, não há 

qualquer erro nessa forma numérica, contudo, por não ser usual tal forma de numeração – 

inclusive dentro do próprio edital, acontecendo apenas quatro vezes num universo de 152 lotes 

–, pode ser que ocorram confusões quanto ao número de itens de cada lote e o valor unitário de 

cada um deles. 

 

Além, percebe-se que os Lotes 51 e 52 trazem o mesmo descritivo, porém com valores e 

diversos, como se vê: 

 

  Lote 51: CHOCOLATE GRANULADO - pacotes com no mínimo 500 gramas. Ingredientes: 

Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, glucose de milho, farinha de soja, sal e 

emulsificante lecitina de soja. Composição: Emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM 

GLÚTEN. Sendo 70 (setenta) pacotes, com valor máximo unitário de R$ 10,00 (dez reais), 

totalizando R$ 700,00 (setecentos reais). 

 Lote 52: CHOCOLATE GRANULADO - pacotes com no mínimo 500 gramas. Ingredientes: 

Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, glucose de milho, farinha de soja, sal e 

emulsificante lecitina de soja. Composição: Emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM 



 

 

GLÚTEN. Sendo 100 (cem) pacotes, com valor máximo unitário de R$ 19,90 (dezenove reais e 

noventa centavos), totalizando R$ 1.990,00 (um mil, novecentos e noventa reais). 

 

Considerando que trata-se do mesmo item, ainda que em lotes distintos, é 

necessário que se faça o seguinte questionamento: Qual a razão de haver dois lotes 

trazendo o mesmo produto? Por quê a diferença de preço se o produto à ser licitado é o 

mesmo? 

 

Do mais, verifica-se que alguns lotes trazem em seus descritivos nome de marca pré-

aprovadas, como se verifica nos Lotes 37, 70, 105, 109 e 146. 

 

Tendo em vista o caráter impessoal do certame, pergunta-se: Quais os critérios 

utilizados pela comissão para pré-aprovar tais marcas? Quem foram os responsáveis 

pela pré-aprovação? Existe um edital que especifique as marcas pré-aprovadas? Se sim, 

quando foi publicado e por quem foi assinado? 

 

Quanto ao Lote 116, verifica-se uma aparente discrepância entre a quantidade de itens, o 

valor máximo por unidade e o valor máximo do lote, como se vê: 

 

 Papel alumínio, rolo de 30 cm X 100m. Sendo 15 (quinze) unidades, com valor máximo 

unitário de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos), totalizando R$ 660,00 (seiscentos e 

sessenta reais). 

 

Em virtude do narrado, é possível que a quantidade de unidades esteja em desacordo 

com a real necessidade, uma vez que bastante inferior à outros lotes similares. 

 

Quanto ao Lote 13, o descritivo traz a expressão “aproximadamente 2 kg do produto” 

conforme abaixo: 

 

 BACON DEFUMADO – produto resfriado, embalado em saco de polietileno transparente, 

atóxico e resistente, contendo aproximadamente 2 kg do produto. A embalagem deverá conter 

rotulo com nome do fabricante, identificação do produto, data em que o produto foi embalado, 

data de validade do produto. 

 

A expressão utilizada deixa em aberto a interpretação da pesagem do item e, uma vez 

que será comprado por unidade, pode trazer prejuízo aos cofres públicos, uma vez que a 

Administração e o fornecedor podem ter interpretações distintas quanto ao significado 

de “aproximadamente”. Assim sendo, é necessário a retificação do descritivo. 

 

No concernente ao Lote 101, verifica-se que a compra se dará por unidade, porém o 

descritivo não especifica a pesagem que cada unidade deve ter: 

 

 MELÃO AMARELO - primeira qualidade, in natura. Melão (kg) - maturação adequada para 

consumo textura e consistência de fruta fresca, polpa firme. Sem lesões de rachaduras e cortes, 

sem danos físicos oriundos de manuseio e transportes, devendo ser bem desenvolvido, com 



 

 

maturação de 70%. 

 

Por tratar-se de produto natural, é sabido que existe diferença de tamanho/peso entre 

as unidades. Dessa forma, seria necessário que se trouxesse, no descritivo, a pesagem 

mínima que cada unidade deve ter ou, não sendo o caso, que se altere a unidade de 

compra de unidade para quilo; evitando-se assim prejuízos aos cofres públicos. 

 

No tocante à descrição dos lotes/itens licitados, fez-se a seguinte análise: 

 

 Lote 14: “BANANA - em pencas, de primeira qualidade, sabor doce, aspecto e cheiros 

próprios, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, ausência de 

sujidades, parasitos, amassados e sinais de apodrecimento.” 

 

O item não especifica o tipo de banana a ser licitado; contudo existem diversos tipos 

de banana, como por exemplo a banana-nanica, banana-prata, banana-maçã, banana-

ouro e banana-da-terra. Assim, é importante que se determine o tipo de banana que se 

pretende adquirir; ou qualquer uma das espécies existentes satisfaz o interesse do 

Município? Caso contrário, é preciso que haja tal especificação. 

 

 Lote 24: “BISCOITO RECHEADO SABORES - pacote de no mínimo de 110 gramas. 

Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico Açúcar cristal, Gordura Vegetal 

hidrogenada, Corante caramelo, Bicarbonato de Amônio, Sal refinado e iodato, Aromatizantes, 

Estabilizante lecitina de soja, Fermentos químicos pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de 

sódio.” 

 

Apesar da variedade existente, o lote não especifica os sabores que se pretende 

adquirir. Assim, é importante que se determine os sabores que se pretende adquirir, ou 

qualquer um deles satisfaz os interesses do Município? Se não, é fundamental que seja 

especificado quais os sabores que se pretende adquirir, evitando-se danos ao erário. 

 

  Lote 27: “BISCOITO TIPO WAFFER - sabor e cor característicos, textura crocante, 

embalagem com peso mínimo de 110 gramas, com identificação do produto, rótulo de 

ingredientes, valor nutricional, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 03 meses a 

contar da data de entrega.” 

 

Apesar da variedade existente, o lote não especifica os sabores que se pretende 

adquirir. Assim, é importante que se determine os sabores que se pretende adquirir, ou 

qualquer um deles satisfaz os interesses do Município? Caso contrário, é necessário que 

se especifique os sabores que serão adquiridos. 

 

 Lote 49: “CHOCOLATE EM BARRA, hidrogenado. Embalagem: pacote com 1 kg. Na 

embalagem deverá conter: Informação nutricional, validade, contato para atendimento ao 

consumidor, lote de fabricação, lista de ingredientes e marca do produto estampada.” 

 



 

 

Apesar da variedade de chocolates existentes (branco, ao leite, amargo, meio 

amargo), o lote não especifica o tipo pretende adquirir. Assim, é importante que se 

determine o tipo/qualidade do chocolate, ou qualquer um deles satisfaz os interesses do 

Município? Se não, favor especificar o tipo de chocolate exigido. 

 

 Lote “62: DOCE DE ABÓBORA - Caixa com no mínimo 50 unidades Ingredientes: açúcar, 

polpa de abóbora, xarope de glicose e sal. Conservantes: Ácido Cítrico, Corante Natural de 

Urucum. NÃO CONTÉM GLÚTEN Produzido com Abóboras Selecionadas Rígido Controle de 

Qualidade.” 

 

Em que pese a boa descrição do item a ser licitado, verifica-se que não há qualquer 

indicativo de peso do produto. Assim é necessário que se pergunte: Quantos gramas 

deve ter cada uma das cinquenta unidades do doce? Qual a gramatura aproximada da 

caixa com os doces? 

 

 Lote 63: “DOCE DE BATATA DOCE - Caixa com no mínimo 50 unidades. Ingredientes: 

açúcar, polpa de batata doce, xarope de glicose e sal. Conservantes: Ácido Cítrico, Corante 

Natural de Urucum. NÃO CONTÉM GLÚTEN Produzido com Batatas Doces Selecionadas 

Rígido Controle de Qualidade.” 

 

Em que pese a boa descrição do item a ser licitado, verifica-se que não há qualquer 

indicativo de peso do produto. Assim é necessário que se pergunte: Quantos gramas 

deve ter cada uma das cinquenta unidades do doce? Qual a gramatura aproximada da 

caixa com os doces? 

 

 Lote 64: “DOCE DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS - Embalagem: pote de 400g. Na 

embalagem deverá conter: Informação nutricional, validade, contato para atendimento ao 

consumidor, lote de fabricação, lista de ingredientes e marca do produto estampada.” 

 

Não há, no descritivo do item, a especificação do doce de frutas à ser licitado. 

Considerando a diversidade possível (doce em calda, em compota, em forma de geleia, 

em pedações, em pasta), questiona-se: Qualquer forma de apresentação do doce de 

frutas serve para atender os interesses do Município? Caso contrário, é necessário que 

se altere o descritivo do item. 

 

 Lote 67: “ERVA DOCE - matéria prima erva doce. Pacote com no mínimo 10 gramas, 

acondicionado em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes 

A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de 

lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega.” 

 

Não se encontra, no descritivo acima, a especificação da forma como a erva doce 

deve se apresentar, se in natura, seca, em pó, em ramas e folhas. Assim é necessário a 

indagação: Qualquer forma de apresentação da erva doce atende às necessidades do 

Município? Se não, é preciso que se altere o descritivo do item. 



 

 

 

 Lote 68: “ERVILHA EM CONSERVA - lata com no mínimo 200 gramas. Ingredientes: 

Ervilha e salmoura (água e sal). Não contém glúten.” 

 

A pesagem apresentada (200g) refere-se ao produto com peso líquido ou peso 

drenado? Considerando a diferença na quantidade de produto oferecido que tal 

especificação traz, é importante que se determine, no edital, a forma que a gramatura 

deve ser medida. 

 

 Lote 103: “MILHO EM CONSERVA, ingredientes milho verde e salmoura não contém 

glúten, embalagem de no mínimo 200 gramas.” 

 

A pesagem apresentada (200g) refere-se ao produto com peso líquido ou peso 

drenado? Considerando a diferença na quantidade de produto oferecido que tal 

especificação traz, é importante que se determine, no edital, a forma que a gramatura 

deve ser medida. 

 

 Lote 144 “SELETA DE LEGUMES DE PRIMEIRA LINHA - lata de 200 gramas, elaborado 

a partir de matéria prima de elevada qualidade.” 

 

A pesagem apresentada (200g) refere-se ao produto com peso líquido ou peso 

drenado? Considerando a diferença na quantidade de produto oferecido que tal 

especificação traz, é importante que se determine, no edital, a forma que a gramatura 

deve ser medida. 

 

 Lote 151: “TOMATE - Extra, tamanho médio e grupo de cor vermelho ou rosado. Deverá 

estar no ponto para consumo, maduro, firme, uniforme, com brilho, aroma e sabor característico 

da espécie. Não serão tolerados os defeitos externos ou internos que prejudiquem o consumo 

ou rendimento como: danos mecânicos ou de frio, fruto imaturo, com sinais de podridão ou 

amassado. O produto deverá estar isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa” 

 

Apesar da variedade de tomates existentes (carmem, caqui, holandês, cereja, 

italiano, débora, entre outros), o lote não especifica qual tipo pretende adquirir. Assim, é 

importante que se determine o tipo/qualidade do tomate, ou qualquer um deles satisfaz 

os interesses do Município? Não sendo essa a opção, é preciso que seja especificado a 

qualidade/tipo do tomate que se pretende licitar. 

 

 Lote 152: “VINAGRE - fermentado acético de álcool hidratado e água potável. Contem 

conservante INS 224, corantes naturais INS 150A e INS 150C acidez 41% e não contém glúten 

- (frasco com no mínimo 900 ml).” 

 

Considerando-se os diversos tipos de vinagres existentes (álcool, vinho, maçã, 

balsâmico, dentre outros); não seria interessante especificar, de forma mais clara, qual o 

tipo que se pretende adquirir? Em sendo o caso, é imperioso que se o faça. 



 

 

 

Do mais, quanto à entrega dos produtos, o edital estabelece: “Local de entrega: 

Almoxarifado Central – BR 376, 2727 Parque Industrial I, Horário das 08h00min às 11h00min – 

13h30min às 16h30min.” 

 

Considerando-se a peculiaridade de alguns dos itens (carnes, frios, frutas, verduras, 

legumes); questiona-se a o local de entrega escolhido. O Almoxarifado Central tem 

capacidade para receber e armazenar produtos que dependem da correta refrigeração? 

Considerando que a entrega se dará conforme a necessidade de uso, não seria mais 

proveitoso à Administração Pública que ela fosse feita diretamente nas 

secretárias/órgãos que consumirão os produtos? 

 

Ainda, no concernente à entrega, existe uma diversidade de lotes que, por suas 

peculiaridades, serão comprados por quilo. Assim, é fundamental que, para que se 

garanta uma boa fiscalização contratual, o órgão/servidor responsável pelo recebimento 

dos produtos possa fazer a pesagem/conferência. Existe uma balança disponível para 

que se proceda a necessária fiscalização dos produtos entregues? 

 

Finalmente, considerando-se as peculiaridades de alguns itens, como por exemplo os 

pirulitos dos Lotes 123, 124 e 125, questiona-se por quais secretarias e órgãos tais itens serão 

utilizados e qual a sua finalidade.  

 

 

Mandaguari, 12 de maio de 2020. 

 

 
 

Letícia F. Carrasco Gomes 
Assessora Jurídica da Presidência 

 



 

 

 

 

Ofício nº 005/2020 Lupa Legislativa                                            Mandaguari, 12 de maio de 2020 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no 

exercício de sua função fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por 

intermédio do Prefeito Municipal, acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de 

análise nº 05/2020 que realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de 

contratação: 

 

 

Pregão Eletrônico 48/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, em 

conformidade com a efetiva necessidade, de gêneros alimentícios. 

Data de abertura: 18 de maio de 2020. 

 

 

Nesta conjuntura o presente ofício tem a 

pretensão de ofertar os seguintes questionamentos: 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a 

serem licitados, seguem as considerações apontadas por esta Câmara Municipal: 

 

O edital, ao tratar da forma de execução do contrato estipula: “Os produtos deverão ter 

validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega do mesmo.”. Contudo, ao se 

verificar o descritivo dos lotes à serem licitados, alguns mencionam data de validade distinta, 

sendo eles: 

 

  Os Lotes 03, 07, 12, 36, 37, 38, 46, 56, 57, 58, 60, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 92, 93, 94, 

102, 111 e 140 trazem em seus descritivos a data de validade de 06 (seis) meses. 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

  Os Lotes 26, 72 e 98 trazem em seus descritivos a data de validade de 90 (noventa) 

dias. 

  Os Lotes 59, 74, 90, 132 e 142 trazem em seus descritivos a data de validade de 30 

(trinta) dias. 

  O Lote 27 traz em seu descritivo a data de validade de 03 (três) meses. 

  Os Lotes 33, 65 e 73 trazem em seus descritivos a data de validade de 05 (cinco) meses. 

  O Lote 88 traz em seu descritivo a data de validade de 02 (dois) meses. 

  O Lote 100 traz em seu descritivo a data de validade de 60 (sessenta) dias. 

 

Considerando a discrepância observada, faz-se necessário indagar: Qual a validade 

mínima exigida aos itens à serem licitados?  

 

Ainda, nos Lotes 34, 63, 106 e 136, a quantidade e os valores dos item licitados 

encontram-se com vários números 0 (zero) após a vírgula. É sabido que, matematicamente, 

não há qualquer erro nessa forma numérica, contudo, por não ser usual tal forma de 

numeração – inclusive dentro do próprio edital, acontecendo apenas quatro vezes num 

universo de 152 lotes –, pode ser que ocorram confusões quanto ao número de itens de cada 

lote e o valor unitário de cada um deles. 

 

Além, percebe-se que os Lotes 51 e 52 trazem o mesmo descritivo, porém com valores e 

diversos, como se vê: 

 

  Lote 51: CHOCOLATE GRANULADO - pacotes com no mínimo 500 gramas. 

Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, glucose de milho, farinha 

de soja, sal e emulsificante lecitina de soja. Composição: Emulsificante lecitina de soja. NÃO 

CONTÉM GLÚTEN. Sendo 70 (setenta) pacotes, com valor máximo unitário de R$ 10,00 

(dez reais), totalizando R$ 700,00 (setecentos reais). 

 Lote 52: CHOCOLATE GRANULADO - pacotes com no mínimo 500 gramas. 

Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, glucose de milho, farinha 

de soja, sal e emulsificante lecitina de soja. Composição: Emulsificante lecitina de soja. NÃO 

CONTÉM GLÚTEN. Sendo 100 (cem) pacotes, com valor máximo unitário de R$ 19,90 

(dezenove reais e noventa centavos), totalizando R$ 1.990,00 (um mil, novecentos e noventa 

reais). 

 

Considerando que trata-se do mesmo item, ainda que em lotes distintos, é 

necessário que se faça o seguinte questionamento: Qual a razão de haver dois lotes 

trazendo o mesmo produto? Por quê a diferença de preço se o produto à ser licitado é 

o mesmo? 

 

Do mais, verifica-se que alguns lotes trazem em seus descritivos nome de marca pré-

aprovadas, como se verifica nos Lotes 37, 70, 105, 109 e 146. 

 

Tendo em vista o caráter impessoal do certame, pergunta-se: Quais os critérios 

utilizados pela comissão para pré-aprovar tais marcas? Quem foram os responsáveis 



 

 

pela pré-aprovação? Existe um edital que especifique as marcas pré-aprovadas? Se 

sim, quando foi publicado e por quem foi assinado? 

 

Quanto ao Lote 116, verifica-se uma aparente discrepância entre a quantidade de itens, 

o valor máximo por unidade e o valor máximo do lote, como se vê: 

 

 Papel alumínio, rolo de 30 cm X 100m. Sendo 15 (quinze) unidades, com valor máximo 

unitário de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos), totalizando R$ 660,00 (seiscentos e 

sessenta reais). 

 

Em virtude do narrado, é possível que a quantidade de unidades esteja em 

desacordo com a real necessidade, uma vez que bastante inferior à outros lotes 

similares. 

 

Quanto ao Lote 13, o descritivo traz a expressão “aproximadamente 2 kg do produto” 

conforme abaixo: 

 

 BACON DEFUMADO – produto resfriado, embalado em saco de polietileno 

transparente, atóxico e resistente, contendo aproximadamente 2 kg do produto. A 

embalagem deverá conter rotulo com nome do fabricante, identificação do produto, data em 

que o produto foi embalado, data de validade do produto. 

 

A expressão utilizada deixa em aberto a interpretação da pesagem do item e, uma 

vez que será comprado por unidade, pode trazer prejuízo aos cofres públicos, uma vez 

que a Administração e o fornecedor podem ter interpretações distintas quanto ao 

significado de “aproximadamente”. Assim sendo, é necessário a retificação do 

descritivo. 

 

No concernente ao Lote 101, verifica-se que a compra se dará por unidade, porém o 

descritivo não especifica a pesagem que cada unidade deve ter: 

 

 MELÃO AMARELO - primeira qualidade, in natura. Melão (kg) - maturação adequada 

para consumo textura e consistência de fruta fresca, polpa firme. Sem lesões de rachaduras 

e cortes, sem danos físicos oriundos de manuseio e transportes, devendo ser bem 

desenvolvido, com maturação de 70%. 

 

Por tratar-se de produto natural, é sabido que existe diferença de tamanho/peso 

entre as unidades. Dessa forma, seria necessário que se trouxesse, no descritivo, a 

pesagem mínima que cada unidade deve ter ou, não sendo o caso, que se altere a 

unidade de compra de unidade para quilo; evitando-se assim prejuízos aos cofres 

públicos. 

 

No tocante à descrição dos lotes/itens licitados, fez-se a seguinte análise: 

 



 

 

 Lote 14: “BANANA - em pencas, de primeira qualidade, sabor doce, aspecto e cheiros 

próprios, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, ausência 

de sujidades, parasitos, amassados e sinais de apodrecimento.” 

 

O item não especifica o tipo de banana a ser licitado; contudo existem diversos 

tipos de banana, como por exemplo a banana-nanica, banana-prata, banana-maçã, 

banana-ouro e banana-da-terra. Assim, é importante que se determine o tipo de banana 

que se pretende adquirir; ou qualquer uma das espécies existentes satisfaz o interesse 

do Município? Caso contrário, é preciso que haja tal especificação. 

 

 Lote 24: “BISCOITO RECHEADO SABORES - pacote de no mínimo de 110 gramas. 

Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico Açúcar cristal, Gordura Vegetal 

hidrogenada, Corante caramelo, Bicarbonato de Amônio, Sal refinado e iodato, 

Aromatizantes, Estabilizante lecitina de soja, Fermentos químicos pirofosfato ácido de sódio 

e bicarbonato de sódio.” 

 

Apesar da variedade existente, o lote não especifica os sabores que se pretende 

adquirir. Assim, é importante que se determine os sabores que se pretende adquirir, 

ou qualquer um deles satisfaz os interesses do Município? Se não, é fundamental que 

seja especificado quais os sabores que se pretende adquirir, evitando-se danos ao 

erário. 

 

  Lote 27: “BISCOITO TIPO WAFFER - sabor e cor característicos, textura crocante, 

embalagem com peso mínimo de 110 gramas, com identificação do produto, rótulo de 

ingredientes, valor nutricional, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 03 meses 

a contar da data de entrega.” 

 

Apesar da variedade existente, o lote não especifica os sabores que se pretende 

adquirir. Assim, é importante que se determine os sabores que se pretende adquirir, 

ou qualquer um deles satisfaz os interesses do Município? Caso contrário, é 

necessário que se especifique os sabores que serão adquiridos. 

 

 Lote 49: “CHOCOLATE EM BARRA, hidrogenado. Embalagem: pacote com 1 kg. Na 

embalagem deverá conter: Informação nutricional, validade, contato para atendimento ao 

consumidor, lote de fabricação, lista de ingredientes e marca do produto estampada.” 

 

Apesar da variedade de chocolates existentes (branco, ao leite, amargo, meio 

amargo), o lote não especifica o tipo pretende adquirir. Assim, é importante que se 

determine o tipo/qualidade do chocolate, ou qualquer um deles satisfaz os interesses 

do Município? Se não, favor especificar o tipo de chocolate exigido. 

 

 Lote “62: DOCE DE ABÓBORA - Caixa com no mínimo 50 unidades Ingredientes: 

açúcar, polpa de abóbora, xarope de glicose e sal. Conservantes: Ácido Cítrico, Corante 



 

 

Natural de Urucum. NÃO CONTÉM GLÚTEN Produzido com Abóboras Selecionadas Rígido 

Controle de Qualidade.” 

 

Em que pese a boa descrição do item a ser licitado, verifica-se que não há qualquer 

indicativo de peso do produto. Assim é necessário que se pergunte: Quantos gramas 

deve ter cada uma das cinquenta unidades do doce? Qual a gramatura aproximada da 

caixa com os doces? 

 

 Lote 63: “DOCE DE BATATA DOCE - Caixa com no mínimo 50 unidades. Ingredientes: 

açúcar, polpa de batata doce, xarope de glicose e sal. Conservantes: Ácido Cítrico, Corante 

Natural de Urucum. NÃO CONTÉM GLÚTEN Produzido com Batatas Doces Selecionadas 

Rígido Controle de Qualidade.” 

 

Em que pese a boa descrição do item a ser licitado, verifica-se que não há qualquer 

indicativo de peso do produto. Assim é necessário que se pergunte: Quantos gramas 

deve ter cada uma das cinquenta unidades do doce? Qual a gramatura aproximada da 

caixa com os doces? 

 

 Lote 64: “DOCE DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS - Embalagem: pote de 400g. Na 

embalagem deverá conter: Informação nutricional, validade, contato para atendimento ao 

consumidor, lote de fabricação, lista de ingredientes e marca do produto estampada.” 

 

Não há, no descritivo do item, a especificação do doce de frutas à ser licitado. 

Considerando a diversidade possível (doce em calda, em compota, em forma de geleia, 

em pedações, em pasta), questiona-se: Qualquer forma de apresentação do doce de 

frutas serve para atender os interesses do Município? Caso contrário, é necessário 

que se altere o descritivo do item. 

 

 Lote 67: “ERVA DOCE - matéria prima erva doce. Pacote com no mínimo 10 gramas, 

acondicionado em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, 

resistentes A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.” 

 

Não se encontra, no descritivo acima, a especificação da forma como a erva doce 

deve se apresentar, se in natura, seca, em pó, em ramas e folhas. Assim é necessário 

a indagação: Qualquer forma de apresentação da erva doce atende às necessidades 

do Município? Se não, é preciso que se altere o descritivo do item. 

 

 Lote 68: “ERVILHA EM CONSERVA - lata com no mínimo 200 gramas. Ingredientes: 

Ervilha e salmoura (água e sal). Não contém glúten.” 

 

A pesagem apresentada (200g) refere-se ao produto com peso líquido ou peso 

drenado? Considerando a diferença na quantidade de produto oferecido que tal 



 

 

especificação traz, é importante que se determine, no edital, a forma que a gramatura 

deve ser medida. 

 

 Lote 103: “MILHO EM CONSERVA, ingredientes milho verde e salmoura não contém 

glúten, embalagem de no mínimo 200 gramas.” 

 

A pesagem apresentada (200g) refere-se ao produto com peso líquido ou peso 

drenado? Considerando a diferença na quantidade de produto oferecido que tal 

especificação traz, é importante que se determine, no edital, a forma que a gramatura 

deve ser medida. 

 

 Lote 144 “SELETA DE LEGUMES DE PRIMEIRA LINHA - lata de 200 gramas, 

elaborado a partir de matéria prima de elevada qualidade.” 

 

A pesagem apresentada (200g) refere-se ao produto com peso líquido ou peso 

drenado? Considerando a diferença na quantidade de produto oferecido que tal 

especificação traz, é importante que se determine, no edital, a forma que a gramatura 

deve ser medida. 

 

 Lote 151: “TOMATE - Extra, tamanho médio e grupo de cor vermelho ou rosado. 

Deverá estar no ponto para consumo, maduro, firme, uniforme, com brilho, aroma e sabor 

característico da espécie. Não serão tolerados os defeitos externos ou internos que 

prejudiquem o consumo ou rendimento como: danos mecânicos ou de frio, fruto imaturo, com 

sinais de podridão ou amassado. O produto deverá estar isento de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa” 

 

Apesar da variedade de tomates existentes (carmem, caqui, holandês, cereja, 

italiano, débora, entre outros), o lote não especifica qual tipo pretende adquirir. Assim, 

é importante que se determine o tipo/qualidade do tomate, ou qualquer um deles 

satisfaz os interesses do Município? Não sendo essa a opção, é preciso que seja 

especificado a qualidade/tipo do tomate que se pretende licitar. 

 

 Lote 152: “VINAGRE - fermentado acético de álcool hidratado e água potável. Contem 

conservante INS 224, corantes naturais INS 150A e INS 150C acidez 41% e não contém 

glúten - (frasco com no mínimo 900 ml).” 

 

Considerando-se os diversos tipos de vinagres existentes (álcool, vinho, maçã, 

balsâmico, dentre outros); não seria interessante especificar, de forma mais clara, qual 

o tipo que se pretende adquirir? Em sendo o caso, é imperioso que se o faça. 

 

Do mais, quanto à entrega dos produtos, o edital estabelece: “Local de entrega: 

Almoxarifado Central – BR 376, 2727 Parque Industrial I, Horário das 08h00min às 11h00min 

– 13h30min às 16h30min.” 

 



 

 

Considerando-se a peculiaridade de alguns dos itens (carnes, frios, frutas, 

verduras, legumes); questiona-se a o local de entrega escolhido. O Almoxarifado 

Central tem capacidade para receber e armazenar produtos que dependem da correta 

refrigeração? Considerando que a entrega se dará conforme a necessidade de uso, 

não seria mais proveitoso à Administração Pública que ela fosse feita diretamente nas 

secretárias/órgãos que consumirão os produtos? 

 

Ainda, no concernente à entrega, existe uma diversidade de lotes que, por suas 

peculiaridades, serão comprados por quilo. Assim, é fundamental que, para que se 

garanta uma boa fiscalização contratual, o órgão/servidor responsável pelo 

recebimento dos produtos possa fazer a pesagem/conferência. Existe uma balança 

disponível para que se proceda a necessária fiscalização dos produtos entregues? 

 

Finalmente, considerando-se as peculiaridades de alguns itens, como por exemplo os 

pirulitos dos Lotes 123, 124 e 125, questiona-se por quais secretarias e órgãos tais itens 

serão utilizados e qual a sua finalidade. 

 

 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre 

pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública e buscando resguardar 

esta entidade de possíveis prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação 

e solicita manifestação expressa desta Municipalidade dentro dos prazos estabelecidos no 

edital de licitação. 

 

 

Sendo o que se nos apresenta para o 

momento, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. 

 

 

                                                                                              Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 

                                                                                                 Presidente 

 

 

 

Exmo.Sr. 

ROMUALDO BATISTA 

Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 













 

 

 

 

Ofício nº 012/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 22 de maio de 2020 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de análise nº 05/2020, Ofício da Lupa 

Legislativa encaminhado à esta Prefeitura de nº 05/2020 e a Resposta ao Ofício 05/2020 

da Lupa Legislativa, encaminhada por esta Prefeitura no tocante ao seguinte procedimento 

de contratação: 

 

Pregão Eletrônico 48/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, em 

conformidade com a efetiva necessidade, de gêneros alimentícios. 

Data de abertura: 18 de maio de 2020. 

 

Nesta conjuntura o presente ofício tem a pretensão de ofertar os seguintes 

apontamentos: 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

 

Considerando os fatos de o pregão já ter sido realizado, a discrepância 

encontrada entre o contido no edital e o contido no termo de referência e a resposta desta 

Municipalidade de que a validade exigida aos produtos será de 06 (seis) meses, requer-se 

que, quando for formalizada a Ata de Registro de Preços, tal informação seja incluída, 

evitando-se assim más interpretações, além de assegurar o interesse público. Requer ainda 

que a Ata, nos moldes pretendidos, seja encaminhada à esta Casa de Leis, assim que 

formalizada. 

 

Do mais, considerando todos os questionamentos feitos pelo Ofício da 

Lupa Legislativa de nº 05/2020, requer que este Poder Executivo Municipal responda, de 

forma integral, os apontamentos levantados. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



 

 

 

 

Ofício nº 033/2020 Lupa Legislativa                                   Mandaguari, 08 de julho de 2020 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

nos seguintes termos:  

 

Em 22.05.2020 foi encaminhado a esta Prefeitura o Ofício 12/2020 da 

Lupa Legislativa (referente ao Procedimento de Análise 05/2020, do Pregão 48/2020, que 

objetivava o registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios). 

 

Ocorre que, salvo melhor juízo, até a presente data, o ofício não foi 

respondido. Dessa forma, reitera-se o pedido. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade no prazo de 02 (dois) dias impreterivelmente. 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

                                                                                              

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
                                                                                                  Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 
 







 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
06/2020 Data da Licitação 

*19 de maio às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

49/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de veículo 0 

KM. 

Valor Máximo do edital R$ 59.946,67 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A abertura de licitação para Aquisição de dois Veículos 0 km 

para suprir as necessidades das ações do PROCON.  

O veículo será utilizado para fiscalizações preventivas e 

repressivas in locu de fornecedores de produtos e serviços 

existentes na circunscrição do Município de Mandaguari-PR. 

Será utilizar para deslocamentos para atendimento de 

denúncias de consumidores, utilizado para realização de 

pesquisas de preços de variados produtos, para 

deslocamentos necessários, como por exemplo, realizações 

de ações orientativas para consumidores e comerciantes em 

geral, bem como para transportar materiais que geralmente 

são utilizados nestes ações.  

Será utilizado também, para deslocamentos fora do 

município quando necessário para atender demandas do 

órgão ou mesmo para possibilitar a participação de 

servidores deste órgão em cursos de capacitação, 

aperfeiçoamento e/ou treinamentos que eventualmente 

venham ser necessários ou oferecidos por outros órgãos 

públicos, como exemplo, PROCON-PR, SENACON 

 

Forma de Pagamento 

Será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de em até 30 (trinta dias), contados do recebimento definitivo 

do objeto 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega dos veículos em até 

45 (quarenta e cinco) dias, após a solicitação de 

entrega/autorização de fornecimento, sem qualquer despesa 

para o município, tais como: frete, seguro, descarga e 

quaisquer outras despesas inerentes à entrega do objeto.  

O veículo será entregue no Paço Municipal – Praça dos Três 

Poderes, 500 – Centro das 08h00min às 11h00min e das 

13h30min às 16h30min. 

Fiscal do contrato Thiago Álvaro da Silva 

 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 



 

 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 

VEÍCULO SEDAN – bicombustível; Direção 

hidráulica/elétrica; 04 portas; 05 lugares; freios 

ABS e Air-bag duplos; câmbio manual de no 

mínimo 5 marchas; distância entre eixos de no 

mínimo 2.370 mm; motorização mínima 1.4; trio 

elétrico (trava, vidro, alarme); ar condicionado; 

ano de fabricação no mínimo 2020/2021; porta 

malas de no mínimo 440 litros; tanque de no 

mínimo 45 litros; tração dianteira; garantia de no 

mínimo 1 ano. 

UNID 01 59.946,67 59.946,67 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação ao item a ser 

licitado, seguem as considerações apontadas por esta assessoria que podem ser 

encaminhadas ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

O descritivo do item, apesar de completo, deixa de contemplar a cor do veículo. Uma 

pesquisa simples na internet nos informa da variedade de cores encontradas. Assim 

sendo questiona-se: Qualquer cor de veículo apresentada atende aos interesses do 

Município? Se não, é necessário que se estipule, no descritivo do item, a cor de veículo 

que se pretende adquirir.  

 

 

Mandaguari, 12 de maio de 2020. 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 006/2020 Lupa Legislativa                                            Mandaguari, 12 de maio de 2020 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no 

exercício de sua função fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por 

intermédio do Prefeito Municipal, acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de 

análise nº 06/2020 que realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de 

contratação: 

 

 

Pregão Eletrônico 49/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de veículo 0 KM. 

Data de abertura: 19 de maio de 2020. 

 

 

Nesta conjuntura o presente ofício tem a 

pretensão de ofertar os seguintes questionamentos: 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a 

serem licitados, seguem as considerações apontadas por esta Câmara Municipal: 

 

O descritivo do item, apesar de completo, deixa de contemplar a cor do veículo. 

Uma pesquisa simples na internet nos informa da variedade de cores encontradas. 

Assim sendo questiona-se: Qualquer cor de veículo apresentada atende aos 

interesses do Município? Se não, é necessário que se estipule, no descritivo do item, 

a cor de veículo que se pretende adquirir. 

 

 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre 

pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública e buscando resguardar 

esta entidade de possíveis prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação 

e solicita manifestação expressa desta Municipalidade dentro dos prazos estabelecidos no 

edital de licitação. 

 

 

Sendo o que se nos apresenta para o 

momento, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. 

 

 

                                                                                              Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 

                                                                                                  Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 

ROMUALDO BATISTA 

Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 





 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
07/2020 Data da Licitação 

*20 de maio às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

50/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos 

serviços de rastreamento e monitoramento veicular com a 

locação de rastreadores para os veículos da frota municipal 

Valor Máximo do edital R$ 6.310,00 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A fiscalização da frota de veículos do município trará ganho 

na economia de combustível, diminuição no risco de multas e 

acidentes, pois com um maior controle das condições de 

dirigibilidade ocorrera uma gestão mais eficiente das rotas, 

locais, velocidade, tempos de parada, horários de rodagem 

do veículo e maneira como este veículo está sendo 

conduzido. 

Com a geração destes relatórios haverá também um ganho 

de produtividade de cada condutor, como também maior 

segurança ao patrimônio e as vidas transportados, se 

fazendo necessária a contratação de uma empresa 

especializada em rastreamento e monitoramento veicular, 

tecnologia GSM/GPS/GPRS para agilizar e aperfeiçoar essa 

fiscalização. 

 

Forma de Pagamento 

Será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de em até 30 (trinta dias), contados do recebimento definitivo 

do objeto 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega e instalação dos 

produtos em até 10 (dez) dias, após a solicitação de 

entrega/autorização de fornecimento, sem qualquer despesa 

para o município, tais como: frete, seguro, descarga e 

quaisquer outras despesas inerentes à entrega do objeto. 

Os produtos serão entregues instalados nos Locais indicado 

por cada Secretaria Solicitante, das 08h00min às 11h00min e 

das 13h00min às 16h30min. 

Fiscal do contrato Leandro Aparecido Assunção e Paulo Sergio De Oliveira 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

RASTREAMENTO E MONITORAMENTO 

VEICULAR PARA FROTA MUNICIPAL. 

UNID 20 315,50 6.310,00 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação ao item a ser 

licitado, seguem as considerações apontadas por esta assessoria que podem ser 

encaminhadas ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

Os valores descritos serão pagos uma única vez ou consistem em mensalidades que 

serão pagas enquanto durar a vigência do contrato? 

 

Qual a tecnologia utilizada para que se proceda o rastreamento e monitoramento da 

frota (internet, GPS, tacógrafo)? 

 

Quais serão os veículos monitorados? A quais secretárias/órgãos estão vinculados? 

Quais são os critérios usados para estabelecer quais veículos serão monitorados? 

 

Existem outros veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Mandaguari que já 

possuem a tecnologia/sistema de rastreamento e monitoramento?  

 

 

Mandaguari, 12 de maio de 2020. 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 007/2020 Lupa Legislativa                                            Mandaguari, 12 de maio de 2020 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no 

exercício de sua função fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por 

intermédio do Prefeito Municipal, acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de 

análise nº 07/2020 que realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de 

contratação: 

 

 

Pregão Eletrônico 50/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de rastreamento e 

monitoramento veicular com a locação de rastreadores para os veículos da frota municipal 

Data de abertura: 20 de maio de 2020. 

 

 

Nesta conjuntura o presente ofício tem a 

pretensão de ofertar os seguintes questionamentos: 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a 

serem licitados, seguem as considerações apontadas por esta Câmara Municipal: 

 

Os valores descritos serão pagos uma única vez ou consistem em mensalidades 

que serão pagas enquanto durar a vigência do contrato? 

 

Qual a tecnologia utilizada para que se proceda o rastreamento e monitoramento 

da frota (internet, GPS, tacógrafo)? 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Quais serão os veículos monitorados? A quais secretarias/órgãos estão 

vinculados? Quais são os critérios usados para estabelecer quais veículos serão 

monitorados? 

 

Existem outros veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Mandaguari que já 

possuem a tecnologia/sistema de rastreamento e monitoramento? 

 

 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre 

pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública e buscando resguardar 

esta entidade de possíveis prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação 

e solicita manifestação expressa desta Municipalidade dentro dos prazos estabelecidos no 

edital de licitação. 

 

 

Sendo o que se nos apresenta para o 

momento, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. 

 

 

                                                                                              Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 

                                                                                                  Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 

ROMUALDO BATISTA 

Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 







 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
08/2020 Data da Licitação 

*09 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

32/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos 

serviços veterinários para a castração cirúrgica de cães e 

gatos.  

Valor Máximo do edital R$ 82.135,20 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A abertura de licitação para contratação de Hospitais, Clini-

cas Veterinárias e/ou UMEES (Castramovel) se faz necessá-

ria para auxilio no controle populacional de cães e gatos 

abandonados no Município de Mandaguari, sejam animais de 

rua ou de proprietários do município.  

Esse controle populacional é fundamental para a prevenção 

de zoonoses como a raiva, leishmaniose, toxoplasmose, etc. 

e doenças letais de cães e gatos como parvovirose, 

cinomose, etc., que impactam diretamente na Saúde Pública 

no Município e na morbidade e mortalidade dos animais. 

Devido à grande demanda do município em esterilizar esses 

animais faz se necessário a contratação de empresas 

terceirizadas para a execução deste serviço. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega 

do objeto com a apresentação da respectiva fatura, mediante 

depósito em nome da empresa vencedora em conta corrente 

devidamente identificada. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O procedimento cirúrgico será executado perante autoriza-

ção e supervisão da Centro de Bem Estar animal, vinculada 

à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio 

Ambiente e Turismo e empresa deverá efetuar todos os pro-

cedimentos aprovados de animais do município de Manda-

guari – PR. Os animais serão selecionados pela Centro de 

Bem Estar animal do Município e as castrações serão execu-

tadas pelas Empresas Prestadoras de Serviços Contratadas. 

O procedimento cirúrgico será executado em caninos e feli-

nos domésticos clinicamente sadios, em jejum hídrico e de 

alimentos, de ambos os sexos, sem distinção de raça e peso, 

com no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias e no máximo 08 

(oito) anos de idade. A empresa contratada também deverá 

se responsabilizar pelo período pós operatório devido a pos-

síveis complicações e a retirada dos pontos cirúrgicos dos 



 

 

animais. Os animais que passarem pelo procedimento da 

castração deverão ser tatuados com o número disponibiliza-

do pelo Centro de Bem Estar Animal, sendo que o material 

para a tatuagem será fornecido pelo Contratante. O transpor-

te dos animais que estão no Centro de Bem Estar animal no 

perímetro urbano de Mandaguari será realizado por veículo 

da Municipalidade. Os proprietários serão responsáveis pelo 

transporte dos animais ao local dos procedimentos no Muni-

cípio. O animal será devolvido ao responsável na mesma 

data da realização da cirurgia, respeitado o período necessá-

rio de recuperação do pós-operatório. Para a execução dos 

serviços a Contratada (Clínica Veterinária, Hospital ou 

UMEES - Castramóvel) deverá dispor de toda infra-estrutura 

e equipamentos necessários conforme as resoluções 670/ 

2000, 962/ 2010 e 1015/ 2012 do Conselho Federal de Medi-

cina Veterinária. Se Unidade Móvel de Esterilização e Edu-

cação em Saúde (UMEES - Castramovel) destinada para 

prestação do serviço, deverá apresentar perfeitas condições 

de uso e trafegabilidade, com as devidas licenças e docu-

mentações exigidas pela fiscalização dos órgãos competen-

tes afins no Estado do Paraná. Todas as despesas com fre-

te, instalação, acomodação, alimentação, ferramentas e mão 

de obra de instalação, são de responsabilidade da contrata-

da. Ficará por conta da Contratada todo material cirúrgico 

necessário para a execução dos serviços; além de toda me-

dicação pré, trans e pós-cirúrgica como anestésicos, antibió-

ticos, analgésicos e antinflamatórios. A contratada providen-

ciará que cada animal receba dose de antinflamatório e anti-

bioticoterapia com cobertura de 04 (quatro) dias de pós-

operatório, que poderá ser oral.  A contratada deverá apre-

sentar prontuário cirúrgico e pós-cirúrgico para o acompa-

nhamento do animal. A empresa deverá ter quadro técnico 

(Médicos Veterinários e Auxiliares) suficiente para executar 

os serviços no período contratado. Os procedimentos cirúrgi-

cos executados serão a ovariosalpingohisterectomia e a or-

quiectomia em cães e gatos, previamente inscritos e autori-

zados pelo Centro de Bem Estar Animal. Os procedimentos 

cirúrgicos devem ser realizados sob anestesia geral, de pre-

ferência inalatória, de forma a obter controle do plano anes-

tésico, ausência de dor e uma recuperação rápida ao estado 

de consciência normal. Instituir a medicação pré-anestésica, 

preparando o paciente para a indução anestésica, promo-

vendo sedação, analgesia, prevenindo a dor no período trans 

e pós operatório. Os responsáveis pelos animais deverão 

preencher um Termo de Autorização para intervenção cirúr-



 

 

gica, com informações próprias que ficará sob responsabili-

dade da Contratada e poderá ser solicitado pela Contratante 

a qualquer momento.  A Contratada providenciará um relató-

rio assinado pelo Médico Veterinário ao responsável pelo 

animal que venha a sofrer transtorno ou óbito durante o pro-

cedimento pré cirúrgico, cirúrgico e pós cirúrgico, explicando 

o quadro clínico e os fatores determinantes dessa anormali-

dade. A Contratada obrigatoriamente fornecerá a Contratante 

cópia do respectivo relatório. Os resíduos gerados pelas ati-

vidades deverão ser gerenciados adequadamente pela Con-

tratada, devendo ser separados, acondicionados e transpor-

tados corretamente para a destinação final. 

Fiscal do contrato Tayná Miranda Toná 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS 

- castração cirúrgicas de cães e gatos, machos 

(orquiectomia) e fêmeas 

(ováriosalpingohisterectomia), com 

remuneração a preço único. 

UNID 560 146,67 82.135,20 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação ao item a ser 

licitado, seguem as considerações apontadas por esta assessoria que podem ser 

encaminhadas ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

Quanto à forma de Execução, questiona-se: 

 

  Considerando-se o disposto no Termo de Referência (Anexo I do Edital): “Os animais serão 

selecionados pela Centro de Bem Estar animal do Município e as castrações serão executadas 

pelas Empresas Prestadoras de Serviços Contratadas.” 

 

Quais serão os critérios para a seleção dos animais que serão castrados? Qual a 

espécie normativa (lei, decreto, resolução) que tratará da matéria? Favor encaminhar a 

norma regulamentadora à este Poder Legislativo. 

 

  Considerando-se o Edital: “Os animais que passarem pelo procedimento da castração 

deverão ser tatuados com o número disponibilizado pelo Centro de Bem Estar Animal, sendo 

que o material para a tatuagem será fornecido pelo Contratante.” 

 

Como funciona a tatuagem nos animais? A numeração a ser utilizada traz quais 



 

 

indicativos? 

 

  Tendo em vista o previsto no Edital: “O transporte dos animais que estão no Centro de 

Bem Estar animal no perímetro urbano de Mandaguari será realizado por veículo da 

Municipalidade.” 

 

O Centro de Bem Estar Animal está, atualmente, abrigando animais? Considerando-se 

a sua localização, o Centro de Bem Estar Animal é qualificado como parte do perímetro 

urbano do Município? 

 

  De acordo com o Termo de Referência do Edital: “O animal será devolvido ao responsável 

na mesma data da realização da cirurgia, respeitado o período necessário de recuperação do 

pós-operatório.” 

 

Considerando a existência de animais de rua, qual será a destinação destes após a 

cirurgia? 

 

  Finalizando, no tocante à Execução, ainda no Termo de Referência: “Os responsáveis 

pelos animais deverão preencher um Termo de Autorização para intervenção cirúrgica, com 

informações próprias que ficará sob responsabilidade da Contratada e poderá ser solicitado 

pela Contratante a qualquer momento.” 

 

Quem será o responsável pelo preenchimento e assinatura do termo de Autorização 

nos casos de animais de rua e comunitários? 

 

No tocante às Condições de Habitação, questiona-se: 

 

  De acordo com o Termo de Referência, será exigido Licença Sanitária Municipal e 

Certificado de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. 

 

Existe a hipótese de o certame ser vencido por uma unidade móvel de castração 

(Castramóvel), e, nesse caso, a Licença Sanitária deve ser de qual município? E o 

Certificado de Registro junto ao CRMV deve ser de qual estado? Daquele 

município/estado que o Castramóvel está registrado ou no município/estado onde 

prestará o serviço? 

 

 

Mandaguari, 05 de junho de 2020. 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

 

 

Ofício nº 016/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 05 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de análise nº 13/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Pregão Eletrônico 32/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços veterinários para a 

castração cirúrgica de cães e gatos. 

Data de abertura: 09 de junho às 08h00. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



Resposta ao Ofício 016/2020 – Lupa Administrativa 

 

Referente ao Pregão Eletrônico 32/2020  

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços veterinários para a 

castração cirúrgica de cães e gatos. 

A presente licitação, com data de abertura de 09 de junho de 2020, não houve interessados e 

foi concluída como Deserta. Caso haja uma republicação da mesma, responderemos a todos os 

questionamentos solicitados. 

 

 



 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
09/2020 Data da Licitação 

*04 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

35/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Licitação Contratação de pessoa jurídica para plantio de grama. 

Valor Máximo do edital R$ 98.300,00 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

Visa à contratação de empresa para plantio de grama em 

placas para manutenção dos terrenos públicos. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente da realização do objeto desta 

licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, 

no prazo de em até 30 (trinta dias), contados do recebimento 

definitivo do objeto. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá iniciar a execução dos serviços em até 

05 (cinco) dias, após a ordem de serviço, sem qualquer 

despesa para o município, tais como: encargos trabalhistas, 

previdenciários, seguro, alimentação e quaisquer despesas 

inerentes à execução dos serviços, seguindo o cronograma 

de execução emitido pela Secretaria solicitante. 

Os serviços serão realizados conforme a necessidade de 

cada Secretaria mediante acompanhamento e aferição por 

parte da Secretaria solicitante. 

Fiscal do contrato 

Hugo Leonardo de Magalhães Cavalcante, José Américo 

Rodrigues, Ester Belo da Silva, Ronaldo Deo Silva, Giovanna 

Laraniaga Martins 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M² 10.000 9,83 98.300,00 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação ao item a ser 

licitado, seguem as considerações apontadas por esta assessoria que podem ser 

encaminhadas ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

Quanto aos Prazos e Condições de Execução do Serviço, questiona-se: 

 

  O Edital, em seu Termo de Referência (Anexo I), traz: “Prazo para execução dos 



 

 

serviços: O fornecedor deverá iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias, após a 

ordem de serviço, sem qualquer despesa para o município, tais como: encargos trabalhistas, 

previdenciários, seguro, alimentação e quaisquer despesas inerentes à execução dos serviços, 

seguindo o cronograma de execução emitido pela Secretaria solicitante.” 

 

Não foi encontrado, por este Poder Legislativo, qualquer referência para o prazo de 

término da execução dos serviços. Assim, indaga-se: qual o tempo que o fornecedor terá 

para executar o serviço? É necessário que tal informação conste no edital, para que os 

interessados possam adequar-se às exigências do certame. 

 

Quanto às Condições Especiais de Serviço, pergunta-se: 

 

  O Edital de Licitação informa: “Comprovação de vínculo empregatício entre o responsável 

técnico, elencado acima e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de 

registro da empresa e/ou contrato de prestação de serviços. Para dirigente ou sócio de 

empresa, tal comprovação poderá ser feita através de cópia da ata da assembleia de sua 

investidura no cargo ou contrato social.” 

 

Tendo em vista o descrito, questiona-se: qual tipo de profissional/responsável técnico 

é exigido? Exige-se alguma formação superior e/ou técnica? É necessário que tais 

informações sejam disponibilizados no edital, garantindo-se assim o cumprimento dos 

princípios norteadores da administração pública. 

 

Ainda, ao se tratar da qualificação do responsável técnico, a administração pública deve 

exigir a comprovação do registro perante o CREA, para que se cumpram os requisitos 

estipulados em lei, como já se posicionou o Tribunal de Contas da União: 

 

REPRESENTAÇÃO EM FACE DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO (TRE/ES). 
Enunciado: A exigência de documentos que comprovem a 
qualificação técnica e a capacidade econômico-financeira das 
licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, não é 
apenas uma faculdade, mas um dever da Administração, 
devendo ser essa exigência a mínima capaz de assegurar que a 
empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou serviços 
pactuados. (Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 891/2018, 
Processo 005.316/2018-9, Plenário, Relator: José Múcio Monteiro. 
Brasília, DF, 25 de Abril de 2018.) [grifos nossos] 

 

Assim, é importante que o edital, ao tratar da qualificação técnica e das condições de 

execução do serviço, exija, no momento da abertura das propostas:  

 

  Prova de registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA, onde conste o profissional designado como responsável técnico, devendo este ser 

condizente, de acordo com a matriz de atribuições do referido conselho, a ser responsável 

técnico dos serviços ora licitados; 

 



 

 

  Declaração expressa do proponente, indicando os responsáveis técnicos pela eventual 

execução dos serviços até seu recebimento definitivo pela contratante 

 
No tocante aos Valores e Pagamentos, destaca-se: 

 

  “A nota de serviço deverá ser confeccionada de forma a garantir que a porcentagem 

referente aos materiais não ultrapassem 60% do serviço contratado, desta forma analogamente 

a mão de obra do serviço será de no mínimo 40% do total.” 

 

A Prefeitura Municipal de Mandaguari está contratando o serviço (plantio de grama) ou 

o serviço acrescido do material (placas de gramas e o seu plantio)? No caso de ser a 

segunda opção, é imprescindível a alteração do descritivo do item, para que conste a 

necessidade do fornecimento das placas de grama. Em sendo a primeira opção, deve-se 

alterar o edital para que o trecho acima transcrito não faça referências ao material. 

 

Por fim, no caso de tratar-se de licitação que engloba a compra de materiais (placas de 

grama), é necessário que se inclua a cota destinada à Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, nos moldes da Lei Complementar 123/2006.  

 

 

Mandaguari, 15 de maio de 2020. 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 010/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 15 de maio de 2020 
 
 
 

Senhor Prefeito: 
 
 
 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no 
exercício de sua função fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na 
Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por 
intermédio do Prefeito Municipal, acerca dos apontamentos contidos no Procedimento 
de análise nº 09/2020 que realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento 
de contratação: 

 

Pregão Eletrônico 35/2020 
Objeto: Contratação de empresa para plantio de grama em placas para a 
manutenção de terrenos públicos. 
Data de abertura: 04 de junho às 08h00. 

 
Nesta conjuntura o presente ofício tem a 

pretensão de ofertar os seguintes questionamentos: 
 

RELATÓRIO PRELIMINAR 
Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação ao item a 

ser licitado, seguem as considerações apontadas por esta assessoria que podem ser 

encaminhadas ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

Quanto aos Prazos e Condições de Execução do Serviço, questiona-se: 

 

  O Edital, em seu Termo de Referência (Anexo I), traz: “Prazo para execução dos 

serviços: O fornecedor deverá iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias, após 

a ordem de serviço, sem qualquer despesa para o município, tais como: encargos 

trabalhistas, previdenciários, seguro, alimentação e quaisquer despesas inerentes à 

execução dos serviços, seguindo o cronograma de execução emitido pela Secretaria 

solicitante.” 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

 

Não foi encontrado, por este Poder Legislativo, qualquer referência para o prazo de 

término da execução dos serviços. Assim, indaga-se: qual o tempo que o fornecedor 

terá para executar o serviço? É necessário que tal informação conste no edital, para 

que os interessados possam adequar-se às exigências do certame. 

 

Quanto às Condições Especiais de Serviço, pergunta-se: 

 

  O Edital de Licitação informa: “Comprovação de vínculo empregatício entre o 

responsável técnico, elencado acima e a proponente, mediante registro em carteira de 

trabalho e ficha de registro da empresa e/ou contrato de prestação de serviços. Para dirigente 

ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através de cópia da ata da assembleia 

de sua investidura no cargo ou contrato social.” 

 

Tendo em vista o descrito, questiona-se: qual tipo de profissional/responsável 

técnico é exigido? Exige-se alguma formação superior e/ou técnica? É necessário que 

tais informações sejam disponibilizados no edital, garantindo-se assim o cumprimento 

dos princípios norteadores da administração pública. 

 

Ainda, ao se tratar da qualificação do responsável técnico, a administração pública deve 

exigir a comprovação do registro perante o CREA, para que se cumpram os requisitos 

estipulados em lei, como já se posicionou o Tribunal de Contas da União: 

 
REPRESENTAÇÃO EM FACE DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO (TRE/ES). 
Enunciado: A exigência de documentos que comprovem a 
qualificação técnica e a capacidade econômico-financeira das 
licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, não é 
apenas uma faculdade, mas um dever da Administração, devendo 
ser essa exigência a mínima capaz de assegurar que a empresa 
contratada estará apta a fornecer os bens ou serviços pactuados. 
(Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 891/2018, Processo 
005.316/2018-9, Plenário, Relator: José Múcio Monteiro. Brasília, DF, 
25 de Abril de 2018.) [grifos nossos] 

 

Assim, é importante que o edital, ao tratar da qualificação técnica e das condições 

de execução do serviço, exija, no momento da abertura das propostas:  

 

  Prova de registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA, onde conste o profissional designado como responsável técnico, devendo este ser 

condizente, de acordo com a matriz de atribuições do referido conselho, a ser responsável 

técnico dos serviços ora licitados; 

 

  Declaração expressa do proponente, indicando os responsáveis técnicos pela eventual 

execução dos serviços até seu recebimento definitivo pela contratante 

 
No tocante aos Valores e Pagamentos, destaca-se: 

 



 

 

  “A nota de serviço deverá ser confeccionada de forma a garantir que a porcentagem 

referente aos materiais não ultrapassem 60% do serviço contratado, desta forma 

analogamente a mão de obra do serviço será de no mínimo 40% do total.” 

 

A Prefeitura Municipal de Mandaguari está contratando o serviço (plantio de grama) 

ou o serviço acrescido do material (placas de gramas e o seu plantio)? No caso de ser 

a segunda opção, é imprescindível a alteração do descritivo do item, para que conste 

a necessidade do fornecimento das placas de grama. Em sendo a primeira opção, 

deve-se alterar o edital para que o trecho acima transcrito não faça referências ao 

material. 

 

Por fim, no caso de tratar-se de licitação que engloba a compra de materiais (placas 

de grama), é necessário que se inclua a cota destinada à Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte, nos moldes da Lei Complementar 123/2006. 

 
 
Este Poder Legislativo, primando 

sempre pela aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública e 
buscando resguardar esta entidade de possíveis prejuízos ao erário, assevera a 
importância da presente manifestação e solicita manifestação expressa desta 
Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de licitação. 

 
Sendo o que se nos apresenta para o 

momento, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. 
 
 

                                                                                              Atenciosamente 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
                                                                                                  Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
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