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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
INTERESSADA: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, SAÚDE, DIREÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO, 
CULTURA E JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E  
GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SEGURANÇA, DA 
CIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA 
ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. 
 

1. PREÂMBULO 
1.1. A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ 
sob o nº 15.023.906/0001-07, com sede a Travessa Álvaro Teixeira Costa, nº 50, 
Centro, Alta Floresta/MT, CEP 78.580-000, pela sua PREGOEIRA, nomeada pela 
Portaria nº. 006/2017 de 13 de Fevereiro de 2017, torna público o Processo 
Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do Tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM às 08h00min (horário de Mato Grosso) do dia 18 de Abril de 2017, para 
futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE 
HIGIENE E LIMPEZA, para atender as Secretarias do Município de Alta Floresta-
MT, conforme descrito no Anexo II – Termo de Referencia, deste Edital. 
1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a 
modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Municipal n° 
2227/2006 e alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Presencial no 
Município de Alta Floresta/MT e, subsidiariamente, no que couber, as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 
1.3. O Edital poderá ser retirado no site www.altafloresta.mt.gov.br, opção 
“Licitações”, bem como estará disponível no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, localizada na Travessa 
Álvaro Teixeira Costa, 50, Bairro Centro, desde a data da publicação, nos seguintes 
horários: das 07h00min às 13h00min  (Horário de Mato Grosso). Os 
esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos 
relacionados à presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas na 
página acima citada, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-las para 
a obtenção das informações prestadas pela Pregoeira. 
1.4. Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos 
dias subseqüentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de 
funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
 
2. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 
2.1 Registro de Preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, para atender as 
Secretarias do Município de ALTA FLORESTA-MT. 
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2.2 Os materiais deverão ser entregues conforme anexo II - Termo de Referência 
deste Edital. 
2.3 Os quantitativos estabelecidos no anexo II são estimados e servem como 
referência, podendo o Município acrescê-los ou suprimi-los em conformidade com 
suas necessidades, não tendo a Administração a obrigatoriedade de consumo “in 
totun”;  
2.4 Os materiais licitados e quando solicitados deverão ser entregues de acordo com 
a solicitação das secretarias, conforme anexo II - Termo de Referência deste Edital, a 
quem caberá conferi-lo para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
mesmos.              
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
3.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta das dotações 
orçamentárias previstas no Orçamento Municipal Anual/2017: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

679 13.001 2.116 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

700 14.001 2.124 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

720 15.001 2.138 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

400 09.001 2.075 3.3.90.30.00.00 
587 09.002 2.201 3.3.90.30.00.00 
424 09.002 2.169 3.3.90.30.00.00 

436 09.002 2.212 3.3.90.30.00.00 

532 09.002 2.170 3.3.90.30.00.00 

519 09.002 2.091 3.3.90.30.00.00 

598 09.002 2.202 3.3.90.30.00.00 

400 09.001 2.075 3.3.90.30.00.00 

491 09.002 2.211 3.3.90.30.00.00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREÇÃO SUPERIOR: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

006 02.001 2.005 3.3.90.30.00.00 
44 02.005 2.012 3.3.90.30.00.00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 
Código 

Reduzido 
Unidade 

Orçamentária 
Projeto 

Atividade 
Elemento de Despesa 

344 07.007 2.236 3.3.90.30.00.00 
247 07.001 2.210 3.3.90.30.00.00 
230 07.001 2.049 3.3.90.30.00.00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

371 08.001 2.067 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

666 12.001 2.110 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

105 04.001 2.018 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

52 02.006 2.024 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

72 03.001 2.013 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

626 11.001 2.104 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SEGURANÇA: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

608 10.001 2.099 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

733 16.001 2.087 3.3.90.30.00.00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Código 

Reduzido 
Unidade 

Orçamentária 
Projeto 

Atividade 
Elemento de Despesa 

178 06.002 2.036 3.3.90.30.00.00 
185 06.002 2.038 3.3.90.30.00.00 
197 06.002 2.133 3.3.90.30.00.00 
138 06.002 2.033 3.3.90.30.00.00 
190 06.002 2.040 3.3.90.30.00.00 
203 06.002 2.151 3.3.90.30.00.00 
164 06.002 2.077 3.3.90.30.00.00 
128 06.001 2.232 3.3.90.30.00.00 
121 06.001 2.026 3.3.90.30.00.00 
128 06.001 2.232 3.3.90.30.00.00 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO: 
4.1. A sessão deste Pregão será pública e realizada em conformidade com este 
Edital na data, horário e local indicado no Preâmbulo. 
4.2. Poderão participar deste Pregão, as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, que atendam todas as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às 
licitantes pela realização de tais atos.  
4.3. Participarão da Sessão Pública do Pregão Presencial os representantes 
efetivamente credenciados. 
4.4 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas 
enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
4.4.1 Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta/MT, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou 
registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que 
o praticou, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
4.4.2 Pessoa Jurídica cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão; 
4.4.3 Com falência, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
4.4.4 Sociedades Cooperativas; 
4.4.5 Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta/MT, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, 
como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto, controlador ou responsável técnico; 
4.4.6 Empresa inadimplente com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT ou 
cujo(s) sócio(s) ou diretor(es) tenha(m) participado de outra empresa que, também, 
se tornou inadimplente com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT; 
4.4.7 Empresa que comprovadamente por sua culpa não tenha cumprido 
integralmente contrato com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, 
independentemente do objeto contratado. 
4.4.8 Presente quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei Federal 
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8.666/93; 
4.4.9 Tenham renunciado, anteriormente, ao contrato de entrega de materiais junto 
à Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, antes de expirado o prazo pré-
estabelecido; 
4.5 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se  às penalidades cabíveis. 
4.6 Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente pregão 
deverão trazer, juntamente com a documentação original, as fotocópias das mesmas. 
Caso estas não estejam autenticadas, a mesma poderá ser feita pela Pregoeira e 
Equipe de Apoio, mediante comparação com as originais. 
4.7 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 
deverão referir-se ao mesmo CNPJ/CPF constante na proposta de preços. 
4.8 A Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT poderá revogar esta licitação, no todo 
ou em parte, por razões de interesse  público e/ou por fatos supervenientes, 
devidamente comprovados, que justifiquem a medida, devendo, igualmente anulá-la, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante decisão devidamente 
fundamentada, caso constatada alguma irregularidade e/ou ilegalidade.  
 
5. DO CREDENCIAMENTO: 
5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) Se proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: estatuto social, contrato social 
ou outro instrumento de registro, registrado no respectivo Órgão de Registro 
Profissional, 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, 
neste último caso, com firma reconhecida em cartório, da qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada 
do correspondente documento de identificação, dentre os indicados na alínea "a" 
supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga, ou; 
c) Documento equivalente (Carta de Credenciamento – Modelo/Anexo IV) da 
licitante, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu 
nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular proposta, lances 
verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, 
com firma reconhecida. 
5.2. Observações: 
5.2.1. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha foto. 
5.2.2. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará a 
imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa da 
Pregoeira. A falta ou incorreção dos documentos mencionados para o 
credenciamento não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas 
impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e 
demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a 
incorreção. 
5.2.3 A licitante que não apresentar o documento de credenciamento ficará 
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impedida de manifestar-se durante a sessão, mas se a sua proposta escrita estiver 
em conformidade com as condições estabelecidas neste edital, ela será recebida. 
5.2.4 No momento do seu credenciamento, a Licitante deverá apresentar 
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos da habilitação, 
conforme (modelo Anexo V), deste Edital. 
5.2.5 A licitante que for enquadrada como ME/EPP e quiser usufruir dos benefícios 
de que trata a LC 123/2006, deverá apresentar juntamente com os documentos de 
credenciamento, declaração de ME/EPP, conforme (modelo Anexo VI),  
5.3 Das Situações Especiais no Ato do Credenciamento: 
5.3.1 A Pregoeira ou a Equipe de Apoio poderá conferir os documentos referentes ao 
credenciamento antes da abertura da sessão e lançar o respectivo carimbo de 
“confere com o original”. 
5.3.2 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes de números 01 e 02. 
 
6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
6.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em 
conformidade com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
preâmbulo deste edital. 
6.2 Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante das licitantes 
entregará os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 
licitantes. 
6.3 O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em 
seu exterior as seguintes informações: 
 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO n. º 009/2017 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 
6.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
 
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO N.º 009/2017 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  
 
6.5 As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão 
adentrar na sala onde será realizado o julgamento do certame, com os referidos 
envelopes de Proposta de Preços e Habilitação devidamente lacrados até o horário 
estabelecido para inicio da sessão.  
6.6 Não será aceito que representantes legais de empresas adentrem na sala de 
julgamento do certame com envelopes de proposta e habilitação abertos.  
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6.7 Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem 
como, documentos de credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de 
Apoio ao adentrar-se na sala.  
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
7.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou 
impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas 
devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 
representante legal da empresa licitante. 
7.2 Na proposta de Preços deverão constar: 
7.2.1 Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Estadual (se 
houver), endereço completo, telefone, fax para contato, nº da conta corrente, 
agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico (e-mail); 
7.2.2 Prazo de validade da proposta; 
7.3 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma 
por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados 
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo os itens ser fornecidos sem ônus adicionais. 
7.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno 
reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de 
participação a seguir enumeradas: 
7.4.1 Inadimplência com fornecimento de itens junto a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 
7.5 Em nenhuma hipótese poderão ser alterados o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que 
importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a 
sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 
competente do Município de Alta Floresta. 
7.6 As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições 
estabelecidas no Anexo III do edital. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
8.1 O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
8.2 Serão classificadas pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de 
MENOR PREÇO POR ITEM e aquelas que tenham apresentado propostas em 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 
MENOR PREÇO POR ITEM. 
8.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas 
propostas escritas. 
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8.4 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus 
representantes legais. 
8.5 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada. 
8.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua 
última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, 
para efeito de ordenação das propostas. 
8.7 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 
apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente 
a respeito. 
8.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 
Pregoeiro. 
8.9 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicada os itens definido no objeto deste edital e 
seus Anexos. 
8.10 Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance 
ou proposta, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido menor preço. 
8.11 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e 
conseqüentemente persistindo a igualdade de valores será adotado de desempate 
por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, na própria sessão. 
8.12 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
9. DA HABILITAÇÃO: 
Tendo sido aceitável a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, será aberto o 
envelope II, contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver 
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
9.1. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02, os 
documentos específicos para participação neste Pregão, devendo ser entregues 
seqüencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir celeridade na conferência e 
exame correspondentes. 
I – HABILITAÇÃO JURIDICA; 
a) Cédula de Identidade e CPF autenticada de todos os sócios da empresa, do 
signatário da proposta caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma 
reconhecida em cartório em via original ou cópia autenticada com fins específicos; 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou; 
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício ou; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao 
art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
f) Declaração de cumprimento de requisitos legais do disposto no inciso 
XXXIII, do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e 
inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 (modelo anexo VII). 
g) Declaração de inexistência de fato impeditivo (modelo anexo VIII).  
h) Declaração de disponibilidade do objeto, sob as pena do art. 299 do Código 
Penal, caso venha a vencer o certame, de que entregará os materiais ou prestará os 
serviços descritos nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de 
referência (modelo anexo IX). 
j) Alvará da Vigilância Sanitária. OS proponentes concorrentes devem apresentar 
Alvará Sanitário emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa foi 
vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária. 
 
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PESSOA JURIDICA; 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade; 
 
III – REGULARIDADE FISCAL PESSOA JURIDICA; 
a) – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objetivo licitado; 
c) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de Licença 
para Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
d) – Certidão Negativa Unificada de Tributos Federais e de INSS, fornecida pela 
Fazenda Federal, e a Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional; Conforme Portaria/MF 358/2014. 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS e 
IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
f)- Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria 
Geral do Estado. 
g) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida 
Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal. 
h) Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica 
Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
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i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – Justiça 
do Trabalho.  
J) – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante. 
J.1) – A empresa que apresentar a Certidão Simplificada da Junta Comercial no ato 
do Credenciamento fica desobrigada de apresentar a referida certidão no Envelope 
de Habilitação. 
 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA; 
a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação (modelo anexo X). 
9.2 A empresa estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, o 
Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
9.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial 
ou em cópias simples, desde que apresentadas na sessão às originais para 
conferência pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, sendo que estas não deverão estar 
no interior do envelope. 
9.3.1 As Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa cujo conteúdo não 
apresentar prazo da validade serão considerados o prazo de validade de 30 (trinta) 
dias contados a partir da data de expedição do referido documento.  
9.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
9.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado. 
9.6 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) 
a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) 
anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 
estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
10. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
10.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
10.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  Eventual 
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interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
10.2.  A não regularização da documentação no prazo previsto no item acima 
implicará da decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 e Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
10.3.  Será assegurada, 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 e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte.  
10.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  
10.4.1.  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;  
10.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do item 8.3, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
10.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 
10.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
10.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
10.5. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da 
Lei Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 
10.6. A micro-empresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), que quiser 
usufruir dos benefícios de que trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da 
lei, juntamente com os documentos de credenciamento, declaração de que não 
se encontra em nenhuma das situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. Conforme 
(modelo anexo VI). 
 
11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente edital. 
11.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
11.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
11.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando 
assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, 
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assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 
da Lei nº 10.520/2002 e legislação vigente. 
11.5. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 
detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 
lei 8.666/93. 
11.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal do licitante, bem como protocoladas no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   
 
12. DOS RECURSOS: 
12.1 Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, 
qualquer licitante, desde que presente na sessão, poderá manifestar imediata e 
motivadamente (a razão) a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões por escrito do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
iguais números de dias, que começarão a correr do término do prazo de recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
12.2 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 vencedor. 
12.3 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
12.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
12.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 
da licitação ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à 
autoridade competente para publicação do resultado da licitação. 
12.6 Os recursos deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal da empresa, bem como protocolados no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   
 
13. DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E FORMA DE FORNECIMENTO: 
 
13.1 A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir 
da data de sua assinatura. 
13.2 Os materiais licitados serão solicitados conforme as necessidades das 
secretarias, através de Solicitação, Pedido ou Autorização na quantidade solicitada, 
conforme Termo de Referência (Anexo II) do Edital; 
13.3 As quantidades de materiais registrados somente serão adquiridos se houver 
eventual necessidade das Secretarias da Prefeitura Municipal de Alta Floresta; 
 
14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
14.1. Os pagamentos serão efetuados até o dia 10 (dez) do mês subsequente a 
entrega dos materiais.  
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14.2. Nenhum pagamento será efetuado à detentora da ata enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de 
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
15.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução 
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela 
nota de empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 
da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 
a) advertência; 
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do 
objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão 
contratual; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de inadimplemento contratual; 
e) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que 
seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração 
da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vistas ao processo. 
15.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  
15.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 15.1, caberá 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 
apresentado no mesmo local. 
15.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima 
dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 
10 (dez) dias úteis. 
 
16. DOS ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES: 
16.1 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador. 
16.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
16.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.   
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16.4. As contratações adicionais a que se refere este subitem não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 
16.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente 
do número de órgãos não participantes que aderirem. 
16.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 
da ata. 
16.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
17.1 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e dos demais 
diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. 
Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito. 
17.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer 
até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
17.3 A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da 
licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à 
matéria impugnada. 
17.4 Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de 
impugnação, aos termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, 
para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades 
previstas da legislação vigente. 
17.5 Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e 
incluído o dia de vencimento, considerando-se o expediente normal. 
17.6 Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com 
relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos 
junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 7:00 às 13:00 horas. 

 
ALTA FLORESTA – MT, 03 DE ABRIL DE 2017. 

 
 
 

___________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEN   

PREGOEIRA OFICIAL  
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ANEXO I  
 
 
Para execução do procedimento licitatório, no dia do certame,  
utilizaremos software interno para realização da rodada de lances de forma 
eletrônica, para isso é necessário que a empresa participante faça da seguinte  
maneira:  

 
•   Baixe sistema Gextec proposta  
•   Baixe arquivo de proposta  
•   Instale o gextec proposta e importe o arquivo de proposta  
•   Preencha as propostas salve e faça impressão  
•   Copie arquivo para pendriver ou midia 

 
O arquivo eletrônico das propostas de preço poderão ser entregues em arquivo  
gerado pelo sistema Gextec Proposta, o download desse sistema pode ser feito  
através do link: : www.altafloresta.mt.gov.br na guia Licitações - Pregão Presencial, 
pasta 2017 - GEXTEC PROPOSTA – SISTEMA GEXTEC PROPOSTA.  
 
Para lançar a proposta no sistema Gextec Proposta, é necessário abrir o arquivo  
de proposta com a relação dos itens, esse arquivo ficará disponível para download  
abaixo do edital no site www.altafloresta.mt.gov.br na guia de pregoes presenciais  
* Após lançamento dos valores da proposta o usuario deverá clicar em atualizar e 
gravar e imprimir. (Deverá constar carimbo da empresa constando razão e CNPJ, e 
estar assinado). 
 
*Logo após fechar o programa gextec proposta, copiar o arquivo que se encontra em 
C:\GextecProposta\gravadospara o pendriver ou mídia,  
 
•   Não há opção de exportar no programa.  
 
O arquivo “.xml’’ das propostas de preços deverão ser entregues através 
de um Pen Drive, CD, DVD.  
 
Há um manual mais amplo do procedimento com sistema gextec proposta junto  
ao edital nele e abordado procedimento de instalação.  
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. INTRODUÇÃO 
1.1. A Prefeitura Municipal de Alta Floresta necessita adquirir gêneros alimentícios, 
destinados à alimentação, materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios 
para SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E TURISMO, SAÚDE, DIREÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO, CULTURA E 
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E  GESTÃO, 
ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SEGURANÇA, DA CIDADE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 
2.1. A Prefeitura Municipal de Alta Floresta necessita adquirir gêneros alimentícios, 
destinados à alimentação e materiais de limpeza para manutenção dos prédios do 
município. 
3. PRODUTOS E OU SERVIÇOS 

  
3.1 ABACATE 
Quantidade: 190 Unidades. 
Especificação Técnica: ABACATE – de 1ª qualidade, tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, 
em grau médio de amadurecimento, sem danos físicos e mecânicos, isenta de partes pútridas. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na 
embalagem etiqueta de pesagem. 
 
3.2 ABACAXI PÉROLA 
Quantidade: 516 Unidades. 
Especificação Técnica: Abacaxi, tipo Pérola, fresco, de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução nº 12/78 da CNNPA. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se 
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos (frutas) devem apresentar o 
peso nas embalagens confirmando o pedido feito. 
       
3.3 ABÓBORA CABOTIÃ 
Quantidade: 1.550 Kg. 
Especificação Técnica: Abóbora Cabotiã Kg - Abóbora in natura. Tipo abóbora redonda da casca 
verde escura. Limpa, madura, firme, com pedúnculo, sem rachaduras, sem mofo, sem podridão. 
Tamanho pequeno, com peso entre 1 a 2 quilos. Com aspecto, consistência e coloração 
característicos da espécie, isentos de umidade exterior anormal, de cheiro e/ou sabor anormais, de 
contusões e lesões, de insetos, bolores e/ou parasitas, bem como de danos por estes provocados. 
Embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas nos 
produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos. Não serão aceitos produtos 
estragados, murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os 
produtos (legumes) devem apresentar o peso nas embalagens confirmando o pedido feito. 
 
3.4 ABOBRINHA VERDE 
Quantidade: 1.565 Kg. 
Especificação Técnica: Abobrinhas verde pequenas Kg - Legume in natura, tipo abobrinha, fresca 
(colheita recente), limpa, firme (não murcho) e pesada, com polpa abundante, de cor clara, com casca 
verde e macia. Tamanho pequeno, com comprimento de 150 a 200mm e diâmetro entre 40 e 70mm. 
Em bom estado (sem manchas, não apodrecidos ou com alterações que os tornem impróprios para o 
consumo); Isentos de contusões e lesões, de umidade exterior anormal, de cheiro e/ou sabor 
anormais, de insetos, bolores e/ou parasitas, bem como de danos por estes provocados. Não serão 
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aceitos produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de 
qualidade. Os produtos (legumes) devem apresentar o peso nas embalagens confirmando o 
pedido feito. 
 
3.5  ABSORVENTE INTIMO 
Quantidade: 60 pacotes de 8 unidades 
Especificação Técnica: Absorvente higiênico íntimo, feminino, descartável, de uso externo, tamanho 
e espessura normal, com abas, hipoalergênico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas 
devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. 
Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no 
mínimo, 08 unidades. 
 
3.6 ACAFRÃO 30g 
Quantidade: 730 Pacotes. 
Especificação Técnica: Açafrão, em pó de cor amarelada ou avermelhada. Pó isento de impurezas e 
umidade. Acondicionados em embalagem de 30g, integra, atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Livre de sujidades e contaminantes. Embalagem apresentando externamente dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do 
produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega do produto. 
 
3.7 ACELGA  
Quantidade: 1.035 Unidades. 
Especificação Técnica: Acelga unidade - vegetal in natura, tipo: acelga, aplicação: alimentar. 
Apresentação: completa, firme e de folhas bem unidas e íntegras, não espigada. Sem rachaduras, 
manchas, podridão ou deformações. Cor: verde claro-esbranquiçado. Bem desenvolvido, tamanho 
unitário, peso e grau de maturidade adequados. Isenta material terroso e unidade externa anormal, 
livre de resíduos de fertilizantes sujidades e Isento de insetos, larvas ou parasitas, bem como de 
danos por estes provocados, conforme Resolução 12/78 da CNNPA. Com pouco tempo de 
estocagem. Entregues em embalagens ou a granel, desde que convenientemente protegidas. São 
admitidos pequenos rasgos nas folhas exteriores, pequenas contusões e leves cortes na parte 
superior. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no processo 
seletivo de padrão de qualidade. Os produtos (legumes) devem apresentar o peso nas 
embalagens confirmando o pedido feito. 
 
3.8 ACHOCOLATADO EM PÓ 
Quantidade: 2.494 Latas de 400g. 
Especificação Técnica: Achocolatado em pó vitaminado, instantâneo, em lata de 400g. 
Características adicionais sem glúten, composição açúcar, cacau, cálcio, ferro, vitaminas, 
maltodextrina. Em caso de produtos com embalagem (latas, potes, etc.) não serão aceitos aquelas 
que estiverem enferrujadas, estufadas, amassadas, trincadas, apresentarem vazamentos nas tampas, 
formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração do produto. 
 
3.9 ÁCIDO PARA LIMPEZA 
Quantidade: 604 unidades 
Especificação Técnica: Acido muriático para limpeza de pisos, embalagem de 2 litros. Composição 

ácido clorídrico em meio aquoso. (HCI + H2O) princípio ativo 10,5%. 
 
3.10 AÇÚCAR CRISTAL 
Quantidade: 8.108 Pacotes de 2 kg. 
Especificação Técnica: Açúcar, tipo cristal em pacotes de 2 Kg. Composição origem vegetal, 
Sacarose de cana de açúcar. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria 
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
3.11 AÇÚCAR REFINADO 
Quantidade: 280 Pacotes de 1 kg. 
Especificação Técnica: Açúcar, tipo refinado em pacotes de 1 Kg. Composição origem vegetal, 
Sacarose de cana de açúcar. Características adicionais aromatizado com sabor baunilha. Cereais, 
farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de 
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insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
3.12 ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ PARA USO CULINÁRIO 
Quantidade: 50 Latas de 500g. 
Especificação Técnica: Adoçante, tipo dietético, Aspecto físico pó fino branco, para uso culinário em 
latas de 500g. Prazo validade 1 ano. Em caso de produtos com embalagem (latas, potes, etc.) não 
serão aceitos aquelas que estiverem enferrujadas, estufadas, amassadas, trincadas, apresentarem 
vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração do produto. 
 
3.13 ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO PARA USO CULINÁRIO 
Quantidade: 77 Frasco de 200ml. 
Especificação Técnica: Adoçante, tipo dietético, Aspecto líquido transparente, para uso culinário em 
frascos de 200ml, características adicionais bico dosador, prazo validade 1 ano. Em caso de 
produtos com embalagem (frascos, etc.) não serão aceitos aqueles que estiverem estufados, 
amassados, trincados, apresentarem vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer 
outro sinal de alteração do produto. 
 
3.14 ÁGUA MINERAL COPO 
Quantidade: 2.000 Unidades de 200 ml em caixa de 48 unidades 
Especificação Técnica: Água mineral natural sem gás, acondicionada em copos de 200ml, com 
tampa aluminizada, embalagem prática para consumo imediato, com certificados de autorizações dos 
órgãos competentes e com validade para 12 (doze) meses. 
 
3.15 ÁGUA MINERAL (Sem o Garrafão) 
Quantidade: 788 Unidades de 20 litros. 
Especificação Técnica: Água mineral, a embalagem deve estar devidamente lacrada e em garrafão 
de 20 Litros. Em caso de produtos com embalagem (garrafão, etc.) não serão aceitos aqueles que 
estiverem estufados, amassados, trincados, apresentarem vazamentos nas tampas, formação de 
espumas, ou qualquer outro sinal de alteração do produto. 
 
3.16 ÁGUA MINERAL SEM GÁS  
Quantidade: 1.869 Fardos com 12 Unidades de 497 ml. 
Especificação Técnica: Água mineral sem gás, embalagem em garrafa peti de 497 ml, a embalagem 
deve estar devidamente lacrada. Em caso de produtos com embalagem (garrafa, etc.) não serão 
aceitos aquelas que estiverem estufadas, amassadas, trincadas, apresentarem vazamentos nas 
tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração do produto. 
 
3.17 ÀGUA SANITÁRIA 
Quantidade: 11.362 unidades 
Especificação Técnica: Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio,  
cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: 
alvejante e desinfetante de uso geral. Frasco de 2 litro. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da 
Saúde.  
. 
3.18 ÁLCOOL 
Quantidade: 3.142 unidades 
Especificação Técnica: ALCOOL ETÍLICO 92,8 inpm - EMBALAGEM DE 1 LITRO Álcool etílico para 
limpeza – frasco com 1 litro. Com teor alcoólico entre 95,1° a 96°, vol/vol ou 92,6° a 93,8° INPM P/P a 
15° Centígrados, com selo INMETRO, validade de 3 anos. Embalagem: Litro Dimensão: 7 diâm x 27 
cm Material: Alcool Etílico Hidratado Peso: 0.860 kg. 
 
3.19 ÁLCOOL EM GEL 
Quantidade: 3.997 unidades 
Especificação Técnica: Alcool Gel para as mãos, anti séptico, 70 º Gl, frasco com 500 gramas. 
DESCRIÇÃO: 70° INPM Gel Anti- Séptico - Deve Ser Utilizado Para Completar a Limpeza das Mãos. 
 
3.20 ALFACE 
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Quantidade: 1.715 Unidades.  
Especificação Técnica: Verdura in natura, tipo alface, aplicação alimentação humana. Não serão 
aceitos produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de 
qualidade. Os produtos (verduras) devem apresentar suas características principais nas 
embalagens confirmando o pedido feito. 
 
3.21 ALGODÃO 
Quantidade: 295 unidades 
Especificação Técnica: Algodão hidrófilo 50g, em camadas contínuas em forma de rolo (manta), 
provido de papel apropriado em toda sua extensão.  O algodão deverá apresentar aspecto 
homogêneo e macio, boa absorção, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor 
branca  (no mínimo 80% de brancura). Embalado em saco plástico individual. 
 
3.22 ALHO 
Quantidade: 916 Kg. 
Especificação Técnica: Alho - condimento, apresentação natural, matéria-prima alho, aspecto físico 
em cabeça, tipo branco ou rosa, aplicação culinária em geral. Nobre, extra, maduro, com gomos 
íntegros, sem partes murchas, sem fungos, sem podridão, sem deformações, cultivar bem 
desenvolvida. Embalagem com peso igual ou superior a 1 Kg. Não serão aceitos produtos 
estragados, murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os 
produtos (condimento) devem apresentar o peso nas embalagens confirmando o pedido feito. 
 
3.23 AMACIANTE DE ROUPA 
Quantidade: 824 unidades 
Especificação Técnica: Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. 
Frasco de 2 litros, com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro 
no Ministério da Saúde. 
 
3.24 AMENDOIM CRU SEM CASCA  
Quantidade: 554 Kg. 
Especificação Técnica: Amendoim, in natura, tipo 1, apresentação sem casca, tamanho médio, 
pacote de 500g. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, 
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
3.25 AMIDO DE MILHO 
Quantidade: 620 Kg. 
Especificação Técnica: Amido de milho - embalagem 1 Kg. Produto amiláceo, extraído do milho para 
uso como espessante, pó fino, branco e puro, livre de qualquer alteração de aroma e coloração. 
Embalada em papel impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de 
papelão resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo 1 
Kg do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Cereais, 
farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de 
insetos, livres de umidade e coloração específica. O produto deverá apresentar validade mínima de 
06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
 
3.26 APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS 
Quantidade: 110 UNID 
Especificação Técnica: Aparelho de barbear descartável com no mínimo 02 lâminas. 
 
3.27  APRESUNTADO 
Quantidade: 2.117 Kg. 
Especificação Técnica: Apresentado fatiado e refrigerado, produto cárneo suíno, industrializado, 
cozido, com textura, cor, odor e sabor característicos, no máximo 2,5% de proteínas de origem não 
carnica, 12% de gordura e 5% de carboidratos, isentos de sujidades, matéria terrosa, parasitas, 
fungos, vestígios de insetos, data de fatiamento e de validade impressos na embalagem. 
 
3.28 ARROZ AGULHINHA 
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Quantidade: 4.485 Pacotes de 5 Kg. 
Especificação Técnica: Arroz agulhinha - tipo 1, classe longo fino, em pacote de 5 Kg. Mesmo após 
o cozimento, mantém o grão inteiro e forma uma liga que torna sua consistência tenra e cremosa, 
sem perder a característica ´al dente´. Embalagem plástica resistente, íntegra, contendo 5Kg do 
produto. Cereais, farináceos e leguminosas devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, 
fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
3.29 ASSADEIRA RETANGULAR 
Quantidade: 26 
Especificação Técnica: Assadeira retangular em alumínio de 22cm - assadeira funda, lisa, 
retangular, com revestimento antiaderente, tamanho 22cm. 
 
3.30 ASSADEIRA RETANGULAR N. 04 
Quantidade: 30 
Especificação Técnica: Assadeira Retangular nº 4, em alumínio. Fabricada em Alumínio ABC. 
Dimensões: Comprimento:  39 cm. Largura: 27 cm. Altura: 5 cm. 
 
3.31 ATUM EM CONSERVA 
Quantidade: 300 
Especificação Técnica: Atum sólido em conserva com óleo comestível lata de 170 g rotulo contendo 
identificação do produto data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da Saúde, 
obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 
 
3.32 AVEIA 
Quantidade: 12 
Especificação Técnica: Aveia em flocos finos 100%, sem aditivos ou conservantes. Embalagem de 
170g, com identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura ou Saúde. 
 
3.33 AVENTAL 
Quantidade: 319 
Especificação Técnica: Avental em pvc liso para uso domestico, cor branca, tamanho adulto 
(modelo padrao, tamanho 62x42) com certificado de aprovação. 
 
3.34 AZEITONA VERDES COM CAROÇO 
Quantidade: 691 Vidros com 500g. 
Especificação Técnica: Azeitona, tipo verde, apresentação com caroço, tamanho grande, 
características adicionais sem tempero, vidro de 500g. Em caso de produtos com embalagem 
(vidros, etc.) não serão aceitos aquelas que estiverem com tampas estufadas, amassadas, trincadas, 
apresentando vazamentos, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração do produto. 
 
3.35 BACIA DE PLASTICO 
Quantidade: 74 Unid. 
Especificação Técnica: Bacia capacidade de 10 litros - bacia em plástico atóxico, lisa, redonda, sem 
alças, capacidade 10 litros. De boa qualidade com selo INME. 
 
3.36 BACIA DE PLASTICO 
Quantidade: 74 Unid. 
Especificação Técnica: Bacia capacidade de 20 litros - bacia em plástico atóxico, lisa, redonda, sem 
alças, capacidade 20 litros. De boa qualidade com selo INME. 
 
3.37 BACIA DE PLASTICO 
Quantidade: 48 Unid. 
Especificação Técnica: Bacia capacidade de 35 litros - bacia em plástico atóxico, lisa, redonda, sem 
alças, capacidade 35 litros. De boa qualidade com selo INME. 
 
3.38 BACON 
Quantidade: 1.048 Kg.  
Especificação Técnica: Toucinho defumado, tipo bacon, de boa qualidade, característica corte de 



 

 

 

                                                      
 
             

Travessa Álvaro Teixeira Costa, 50, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3100                  
 

carne de suíno aderida à pele da barriga do suíno de raça de corte entremeada de carne e gordura 
devidamente preparada em Salmoura com Conservadores: Nitrato e Nitrito de Sódio, Antioxidante: 
Eritorbato de Sódio. Processo de defumação suave. Produzido e embalado em conformidade com as 
normas estabelecidas pela legislação vigente. Isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam 
impróprias ao consumo humano e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas).  
 
3.39 BALA 
Quantidade: 585 Pacotes. 
Especificação Técnica: Bala mastigável, sabores diversos, produto preparado à base de açúcares 
fundidos e adicionado de substancias que caracterizam o produto, como suco de frutas, óleos 
essenciais e adicionados de outras substâncias permitidas; a principal característica do produto é o de 
apresentar-se macio, submetido a amassamento mecânico até obtenção da consistência desejada. 
Acondicionado em embalagem plástica contendo 1000g.  
 
3.40 BALDE DE PLASTICO 
Quantidade: 410 unidades 
Especificação Técnica: Balde de plástico 12 litros - com alça de alumínio em plástico resistente de 
boa qualidade. 
 
3.41 BALDE DE PLASTICO 
Quantidade: 253 Unid. 
Especificação Técnica: Balde de plástico 18 litros - com alça de alumínio em plástico resistente de 
boa qualidade. 
 
3.42 BANANA MAÇÃ 
Quantidade: 1.645 Kg. 
Especificação Técnica: Fruta in natura, tipo banana, espécie maçã, peso igual ou superior a 1 Kg. 
Apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.  As bananas deverão ser entregues conforme o 
solicitado por cada projeto. Não serão admitidos atrasos nas entregas, pois isto prejudica o 
cumprimento do Cardápio. O produto deverá ser entregue apto para consumo. 
 
3.43 BANANA NANICA 
Quantidade: 1.180 Kg. 
Especificação Técnica: Fruta in natura, tipo banana, espécie nanica, peso igual ou superior a 1 Kg. 
Apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.  As bananas deverão ser entregues conforme o 
solicitado por cada projeto. Não serão admitidos atrasos nas entregas, pois isto prejudica o 
cumprimento do Cardápio. O produto deverá ser entregue apto para consumo. 
 
3.44 BATATA DOCE 
Quantidade: 2.035 Kg. 
Especificação Técnica: Legume in natura, tipo batata doce, espécie rosada, tamanho diversos, 1ª 
qualidade, peso igual ou superior a 1 Kg. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que 
não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos (legumes) devem 
apresentar o peso nas embalagens confirmando o pedido feito. 
 
3.45 BATATA INGLESA 
Quantidade: 3.240 Kg. 
Especificação Técnica: Legume in natura, tipo batata inglesa, tamanho médio e grande, 1ª 
qualidade, peso igual ou superior a 1 Kg. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que 
não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos (legumes) devem 
apresentar o peso nas embalagens confirmando o pedido feito. 
 
3.46 BEBIDA LÁCTEA 
Quantidade: 800 unid. 
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Especificação Técnica: Bebida láctea fermentada sabores diversos. Ingredientes: soro de leite 
pasteurizado e/ou soro de leite em pó, leite pasteurizado integral e/ou semi desnatado, açúcar e/ou 
xarope de açúcar, amido modificado, gelatina, fermento lácteo, estabilizantes, corantes e 
conservantes. Deverá conter polpa de morango. Não deverá conter glúten. Composição nutricional 
por porção de 200 ml: valor calórico: 140 a 150 kcal, carboidratos: mínimo de 24g, lipídios: máximo de 
4g, proteínas: mínimo de 2,5g, cálcio: mínimo de 94mg e sódio: máximo de 100 mg. Embalagem: 
primária deverá ser frasco plástico pet com capacidade para 850ml a 1 litro, hermeticamente fechadas 
e secundária caixas de papelão reforçado contendo até 12 unidades. 
 
3.47 BETERRABA 
Quantidade: 1.480 Kg. 
Especificação Técnica: Legume in natura, tipo beterraba, espécie comum, tamanhos diversos, 1ª 
qualidade, peso igual ou superior a 1 Kg. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que 
não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos (legumes) devem 
apresentar o peso nas embalagens confirmando o pedido feito. 
 
3.48 BICABORNATO DE SODIO 
Quantidade: 110 Pacotes. 
Especificação Técnica: Bicabornato de sódio em pacotes de 30 g.  
 
3.49 BISCOITO DOCE 
Quantidade: 3.790 Pacotes de 400g. 
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo maisena em pacotes de 400g, onde em 30g contenham 
133 Kcal, 25g de Carboidratos, 2,2g de Proteínas e 2,7g de Gorduras totais, embalagem integra de 
400g, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do 
produto. Fabricado a partir de matéria prima de primeira qualidade sã e limpa. Serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais e que se quebram 
com facilidade. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. Cereais, farináceos e 
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres 
de umidade e coloração específica. 
 
3.50 BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE COCO 
Quantidade: 3.599 Pacotes de 400g 
Especificação Técnica: Biscoito tipo rosquinha, sabor coco, valor energético – 127 kcal por porção 
de 30g ou 6 unidades, proteínas 2,5g por porção de 30g ou 6 unidades, embalagem integra de 400g, 
na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. 
Fabricado a partir de matéria prima de primeira qualidade sã e limpa. Serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de características organolépticas anormais e que se quebram com facilidade. 
Aparência massa torrada. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. Cereais, farináceos e 
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres 
de umidade e coloração específica. 
 
3.51 BISCOITO SALGADO 
Quantidade: 8.529 Pacotes de 400g. 
Especificação Técnica: Biscoito salgado tipo Cream Cracker, onde em 30g contenham 136 Kcal, 
23g de carboidratos, 2,8g de Proteínas e 3,6g de Gorduras totais, embalagem integra de 400g, na 
embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. 
Fabricado a partir de matéria prima de primeira qualidade sã e limpa. Serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de características organolépticas anormais e que se quebram com facilidade. 
Validade mínima de 3 meses na data da entrega. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar 
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração 
específica. 
 
3.52 BOLACHÃO DE MEL 
Quantidade: 600 Pacotes de 400g. 
Especificação Técnica: embalagem de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar invertido, bicarbonato de amônio, cacau em pó, bicarbonato de sódio, 
fermento químico, amido de milho, leite em pó, propionato de cálcio, corante de urucum, aroma 
idêntico ao natural de mel, sorbato de potássio, sal, aroma idêntico ao natural de baunilha, aroma 
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natural de cravo, aroma idêntico ao natural de cacau com baunilha, corante amarelo de tartrazina 
artificial. Contém glúten. Em embalagem integra. Com prazo de validade de no mínimo para 06 meses 
e registro no órgão competente. 
 
3.53 BOLO RECHEADO 
Quantidade: 265 kg. 
Especificação Técnica: Bolos recheados em sabores variados, sendo: bolo de chocolate, bolo de 
cenoura, bolo de fubá, bolo de laranja, bolo de mandioca, ambos com cobertura e recheio. 
 
3.54 BOMBOM 
Quantidade: 494 Pacotes. 
Especificação Técnica: Bombom bola com recheio à base de castanha de caju, envolvido por uma 
camada biscoito waffer e coberto com uma camada de chocolate ao leite. ingredientes: açúcar, óleo 
de soja e/ou algodão e/ou palma hidrogenado, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
castanha de caju, soro de leite em pó, manteiga de cacau, cacau em pó, leite em pó integral, massa 
de cacau, flocos de arroz, gordura vegetal, amido de milho, farinha de soja, sal, gema de ovo 
desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliricinoleato de poliglicerol, aromatizantes e fermento 
químico bicarbonato de sódio. Contém glúten. Embalagem com 50 unidades de 20g. Peso líquido: 
1Kg. Deve constar ainda data de validade, lote de fabricação, data de fabricação e serviço de 
atendimento ao consumidor. 
 
3.55 BOTA  DE SEGURANÇA N°36 
Quantidade: 38 PARES 
Especificação Técnica: Botina de segurança calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota, 
confecionado em pvc, impermeável, sem bico de aço, forro 100%. Cano curto. Cor preta tamanho 36. 
 
3.56 BOTA  DE SEGURANÇA N°37 
Quantidade: 113 PARES 
Especificação Técnica: Botina de segurança calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota, 
confecionado em pvc, impermeável, sem bico de aço, forro 100%. Cano curto. Cor preta tamanho 37. 
 
3.57 BOTA  DE SEGURANÇA N°38 
Quantidade: 130 PARES 
Especificação Técnica: Botina de segurança calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota, 
confecionado em pvc, impermeável, sem bico de aço, forro 100%. Cano curto. Cor preta tamanho 38. 
 
3.58 BOTA  DE SEGURANÇA N°39 
Quantidade: 119 PARES 
Especificação Técnica: Botina de segurança calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota, 
confecionado em pvc, impermeável, sem bico de aço, forro 100%. Cano curto. Cor preta tamanho 39. 
 
3.59 BOTA  DE SEGURANÇA N°40 
Quantidade: 29 PARES 
Especificação Técnica: Botina de segurança calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota, 
confecionado em pvc, impermeável, sem bico de aço, forro 100%. Cano curto. Cor preta tamanho 40. 
 
3.60 CAFÉ EM PÓ 
Quantidade: 9.332 Pacotes de 500g. 
Especificação Técnica: Café torrado e moído de 1ª qualidade, pacote íntegros, não contém glúten. 
Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, 
sabor não característico. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de até 500g, 
embalagem aluminizada. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A 
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações nutricionais e atender as exigências ANVISA. Apresentar Selo de Pureza 
ABIC. 
  
3.61 CAIXA ORGANIZADORA 
Quantidade: 121 Unidades. 
Especificação Técnica: Caixa organizadora em polietileno, com tampa, de plástico transparente com 
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tampa capacidade 25 litros. 
 
3.62 CAIXA TERMICA  
Quantidade: 4 Unidades. 
Especificação Técnica: Caixa térmica, capacidade mínima de 25 litros, retangular, corpo em 
termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede 
dupla, totalmente removível. Fabricado em material atóxico. 
 
3.63 CALDO DE CARNE 
Quantidade: 1.986 Caixas. 
Especificação Técnica: Caldo de carne em cubo de 126g. A embalagem deve conter informações 
nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote. A embalagem deve estar em perfeito 
estado de conservação, sem amassamentos ou sinais de violação. 
 
3.64 CALDO DE GALINHA 
Quantidade: 531 Caixas. 
Especificação Técnica: Caldo de galinha em cubo de 126g. A embalagem deve conter informações 
nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote. A embalagem deve estar em perfeito 
estado de conservação, sem amassamentos ou sinais de violação. 
 
3.65 CAMOMILA 
Quantidade: 395 Pacotes de 5g. 
Especificação Técnica: Chá de Camomila, 1ª qualidade, pacote com 5g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade. Aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas, embalagem. Validade mínima 6 meses após a 
entrega. 
 
3.66 CANECA DE ALUMINIO N.18 
Quantidade: 97 Unidades 
Especificação Técnica: Caneca em alumínio polído, nº 18, sem tampa, com cabo em banquelite 
reforçado e resistente ao calor, capacidade aproximada de 4,5 litros, diâmetro 18cm, altura 18cm, 
espessura do alumino 1,50 mm. 
 
3.67 CANECA DE PLASTICO 
Quantidade: 851 Unidades 
Especificação Técnica: Caneca em polipropileno de primeira, atóxico. Paredes internas e externas 
lisas sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos na base. Resistente a temperatura, com 
capacidade mínima de 300ml. 
 
3.68 CANECAO DE ALUMINIO Nº14 
Quantidade: 29 unid. 
Especificação Técnica: Caneca em alumínio polido, nº 14, sem tampa, com cabo em madeira 
reforçado e resistente ao calor, capacidade mínima de 2 litros, diâmetro 14 cm, altura 13 cm, 
espessura do alumino 1,50 mm. 
 
3.69 CANECAO DE ALUMINIO Nº16 
Quantidade: 21 unid. 
Especificação Técnica: Caneca em alumínio polido, nº 16, sem tampa, com cabo em madeira 
reforçado e resistente ao calor, capacidade mínima de 3,4 litros, diâmetro 16 cm, altura 16 cm, 
espessura do alumino 1,50 mm. 
 
3.70 CANELA EM PÓ 
Quantidade: 216 pacotes de 10g 
Especificação Técnica: Produto obtido a partir da casca da canela da china, moída e refinada, pacote de 10 

gramas. 
  
3.71 CANELA EM RAMA 
Quantidade: 43 pacotes de 10g 
Especificação Técnica: Canela da china em rama desidratada, resistente. Pacote de 10g. 
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3.72 CANJICA AMARELA 
Quantidade: 562 Pacotes de 500g. 
Especificação Técnica: Grãos ou pedaços de grãos de milho que apresentam ausência parcial ou 
total do gérmen, em função do processo de escarificação mecânica ou manual. Canjica extra ou 
quatro. Embalagem integra em pacote de 500g, de plástico atóxico. Embalagem primária declarando 
a marca, nome e endereço do empacotador, prazo de validade, número de registro do produto no 
órgão competente e procedência, termosselada, transparente e incolor. Isento de mofo, odores 
estranhos e de substâncias nocivas. O produto (Cereais, farináceos e leguminosos) deverá ser 
constituído de matérias-primas sãs, limpas e isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos 
animais e/ou vegetais. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. 
 
3.73 CANJICA BRANCA 
Quantidade: 270 Pacotes de 500g. 
Especificação Técnica: Grãos ou pedaços de grãos de milho que apresentam ausência parcial ou 
total do gérmen, em função do processo de escarificação mecânica ou manual. Canjica extra ou 
quatro. Embalagem integra em pacote de 500g, de plástico atóxico. Embalagem primária declarando 
a marca, nome e endereço do empacotador, prazo de validade, número de registro do produto no 
órgão competente e procedência, termosselada, transparente e incolor. Isento de mofo, odores 
estranhos e de substâncias nocivas. O produto (Cereais, farináceos e leguminosos) deverá ser 
constituído de matérias-primas sãs, limpas e isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos 
animais e/ou vegetais. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. 
 
3.74 CARNE BOVINA - ACEM MOÍDA 
Quantidade: 2.785 Kg. 
Especificação Técnica: Carne bovina, resfriada ou congelada, tipo Acém, moída com registro no 
SIF, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas.  Não serão aceitos produtos onde se perceba a olho 
nu que existe mais gordura do que carne no processo. As carnes deverão ser entregues em sacos 
plásticos transparentes, devidamente fechados, higienizados e livres de qualquer sujidade, pesando 
no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o recebimento, descongelamento e a conferência da 
mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o peso confirmando o pedido feito. A temperatura 
das carnes será monitorada e estas não deverão chegar ao local de entrega com temperatura 
superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente submetidas ao processo de congelamento. 
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.  
 
3.75 CARNE BOVINA – ACEM, SEM OSSO 
Quantidade: 2.400 Kg. 
Especificação Técnica: Carne bovina, resfriada ou congelada, tipo Acém sem osso, em bifes ou 
pedaço com registro no SIF, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas. Os cortes desta carne 
deverão ser feitos no sentido das fibras para que as mesmas não endureçam. Não deverá haver 
cristais de gelo e sinal de recongelamento, a consistência deve ser firme, não amolecida nem 
pegajosa, com odor e cor característica: vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. 
As carnes deverão ser entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, 
higienizados e livres de qualquer sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o 
recebimento, descongelamento e a conferência da mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o 
peso confirmando o pedido feito. A temperatura das carnes será monitorada e estas não deverão 
chegar ao local de entrega com temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente 
submetidas ao processo de congelamento. Produzido e embalado em conformidade com as normas 
da legislação sanitária vigente. 
 
3.76 CARNE BOVINA - BIFE 
Quantidade:  1.810 Kg. 
Especificação Técnica: Carne bovina, resfriada ou congelada, tipo Patinho, em bifes com registro 
no SIF, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas.  Os cortes desta carne deverão ser feitos no 
sentido das fibras para que as mesmas não endureçam. Não deverá haver cristais de gelo e sinal de 
recongelamento, a consistência deve ser firme, não amolecida nem pegajosa, com odor e cor 
característica: vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. As carnes deverão ser 
entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, higienizados e livres de qualquer 
sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o recebimento, descongelamento e a 
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conferência da mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o peso confirmando o pedido feito. A 
temperatura das carnes será monitorada e estas não deverão chegar ao local de entrega com 
temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente submetidas ao processo de 
congelamento. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária 
vigente. 
 
3.77 CARNE BOVINA - COSTELA 
Quantidade: 1.500 Kg. 
Especificação Técnica: Carne bovina, resfriada ou congelada, tipo Costela Minga, em pedaço com 
registro no SIF, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas. Os cortes desta carne deverão ser feitos 
no sentido das fibras para que as mesmas não endureçam. Não deverá haver cristais de gelo e sinal 
de recongelamento, a consistência deve ser firme, não amolecida nem pegajosa, com odor e cor 
característica: vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. As carnes deverão ser 
entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, higienizados e livres de qualquer 
sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o recebimento, descongelamento e a 
conferência da mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o peso confirmando o pedido feito. A 
temperatura das carnes será monitorada e estas não deverão chegar ao local de entrega com 
temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente submetidas ao processo de 
congelamento. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária 
vigente. 
 
3.78 CARNE 1° COXÃO DURO 
Quantidade: 1.530 Kg. 
Especificação Técnica: Carne bovina, resfriada ou congelada, tipo Carne de 1ª Coxão, em bifes ou 
pedaço com registro no SIF, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas. Os cortes desta carne 
deverão ser feitos no sentido das fibras para que as mesmas não endureçam. Não deverá haver 
cristais de gelo e sinal de recongelamento, a consistência deve ser firme, não amolecida nem 
pegajosa, com odor e cor característica: vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. 
As carnes deverão ser entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, 
higienizados e livres de qualquer sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o 
recebimento, descongelamento e a conferência da mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o 
peso confirmando o pedido feito. A temperatura das carnes será monitorada e estas não deverão 
chegar ao local de entrega com temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente 
submetidas ao processo de congelamento. Produzido e embalado em conformidade com as normas 
da legislação sanitária vigente. 
 
3.79 CARNE BOVINA – 1° COXÃO MOLE 
Quantidade: 1.968 Kg. 
Especificação Técnica: Carne bovina, resfriada ou congelada, tipo Coxão mole, em bifes ou pedaço 
com registro no SIF, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas. Os cortes desta carne deverão ser 
feitos no sentido das fibras para que as mesmas não endureçam. Não deverá haver cristais de gelo e 
sinal de recongelamento, a consistência deve ser firme, não amolecida nem pegajosa, com odor e cor 
característica: vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. As carnes deverão ser 
entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, higienizados e livres de qualquer 
sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o recebimento, descongelamento e a 
conferência da mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o peso confirmando o pedido feito. A 
temperatura das carnes será monitorada e estas não deverão chegar ao local de entrega com 
temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente submetidas ao processo de 
congelamento. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária 
vigente. 
 
3.80 CARNE BOVINA – PALETA 
Quantidade: 1.450 Kg. 
Especificação Técnica: Carne bovina, resfriada ou congelada, tipo Paleta, em pedaço com registro 
no SIF, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas. Os cortes desta carne deverão ser feitos no 
sentido das fibras para que as mesmas não endureçam. Não deverá haver cristais de gelo e sinal de 
recongelamento, a consistência deve ser firme, não amolecida nem pegajosa, com odor e cor 
característica: vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. As carnes deverão ser 
entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, higienizados e livres de qualquer 
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sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o recebimento, descongelamento e a 
conferência da mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o peso confirmando o pedido feito. A 
temperatura das carnes será monitorada e estas não deverão chegar ao local de entrega com 
temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente submetidas ao processo de 
congelamento. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária 
vigente. 
 
3.81 CARNE BOVINA – PONTA DE PEITO 
Quantidade: 1.568 Kg. 
Especificação Técnica: Carne bovina, tipo Ponta de Peito, resfriada ou congelada, fatiado ou/em 
pedaço com registro no SIF, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas. Os cortes desta carne 
deverão ser feitos no sentido das fibras para que as mesmas não endureçam. Não deverá haver 
cristais de gelo e sinal de recongelamento, a consistência deve ser firme, não amolecida nem 
pegajosa, com odor e cor característica: vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. 
As carnes deverão ser entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, 
higienizados e livres de qualquer sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o 
recebimento, descongelamento e a conferência da mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o 
peso confirmando o pedido feito. A temperatura das carnes será monitorada e estas não deverão 
chegar ao local de entrega com temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente 
submetidas ao processo de congelamento. Produzido e embalado em conformidade com as normas 
da legislação sanitária vigente. 
 
3.82 CARNE 1° COM OSSO – SEM PELANCA 
Quantidade: 4.065 Kg. 
Especificação Técnica: Carne bovina, resfriada ou congelada, tipo Carne de 1ª Com Osso – Sem 
Pelanca, em bifes ou pedaço com registro no SIF, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas.  Os 
cortes desta carne deverão ser feitos no sentido das fibras para que as mesmas não endureçam. Não 
deverá haver cristais de gelo e sinal de recongelamento, a consistência deve ser firme, não amolecida 
nem pegajosa, com odor e cor característica: vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas. As carnes deverão ser entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente 
fechados, higienizados e livres de qualquer sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para 
facilitar o recebimento, descongelamento e a conferência da mercadoria. Cada pacote de carne 
deverá conter o peso confirmando o pedido feito. A temperatura das carnes será monitorada e estas 
não deverão chegar ao local de entrega com temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão 
imediatamente submetidas ao processo de congelamento. Produzido e embalado em conformidade 
com as normas da legislação sanitária vigente. 
 
3.83 CARNE DE 2ª ACEM SEM OSSO 
Quantidade: 2.500 Kg. 
Especificação Técnica: Carne bovina, resfriada ou congelada, tipo Acém sem osso, em bifes ou 
pedaço com registro no SIF, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas. Os cortes desta carne 
deverão ser feitos no sentido das fibras para que as mesmas não endureçam. Não deverá haver 
cristais de gelo e sinal de recongelamento, a consistência deve ser firme, não amolecida nem 
pegajosa, com odor e cor característica: vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. 
As carnes deverão ser entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, 
higienizados e livres de qualquer sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o 
recebimento, descongelamento e a conferência da mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o 
peso confirmando o pedido feito. A temperatura das carnes será monitorada e estas não deverão 
chegar ao local de entrega com temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente 
submetidas ao processo de congelamento. Produzido e embalado em conformidade com as normas 
da legislação sanitária vigente. 
 
3.84 CARNE DE FRANGO – COXA E SOBRECOXA 
Quantidade: 8.442 Kg. 
Especificação Técnica: Carne de frango, tipo Coxa e Sobrecoxa, cortes com espessura de 
aproximadamente 8 cm, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas. Os produtos devem mostrar o 
peso nas embalagens confirmando o pedido feito. As coxas e sobrecoxas deverão ser entregues em 
sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, higienizados e livres de qualquer sujidade, 
pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o recebimento, descongelamento e a conferência 
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da mercadoria. Cada pacote deverá conter o peso confirmando o pedido feito. A temperatura das 
coxas e sobrecoxas serão monitoradas e estas não deverão chegar ao local de entrega com 
temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente submetidas ao processo de 
congelamento. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária 
vigente. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. 
 
3.85 CARNE DE FRANGO – INTEIRO 
Quantidade: 686 Kg. 
Especificação Técnica: Carne de Frango, tipo Frango Inteiro Congelado, refrigerado à 4ºC por no 
máximo 48 horas. Os produtos devem mostrar o peso nas embalagens confirmando o pedido feito. Os 
frangos deverão ser entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, 
higienizados e livres de qualquer sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o 
recebimento, descongelamento e a conferência da mercadoria. Cada frango deverá conter o peso 
confirmando o pedido feito. A temperatura do frango será monitorada e estas não deverão chegar ao 
local de entrega com temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente 
submetidas ao processo de congelamento. Produzido e embalado em conformidade com as normas 
da legislação sanitária vigente. 
 
3.86 CARNE DE FRANGO – PEITO 
Quantidade: 1.697 Kg. 
Especificação Técnica: Carne de frango, tipo Peito de Frango Congelando, refrigeradas à 4ºC por 
no máximo 48 horas. Os produtos devem mostrar o peso nas embalagens confirmando o pedido feito. 
Os peitos de frango deverão ser entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, 
higienizados e livres de qualquer sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o 
recebimento, descongelamento e a conferência da mercadoria. Cada pacote de peito de frango 
deverá conter o peso confirmando o pedido feito. A temperatura das carnes será monitorada e estas 
não deverão chegar ao local de entrega com temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão 
imediatamente submetidas ao processo de congelamento. Produzido e embalado em conformidade 
com as normas da legislação sanitária vigente. 
 
3.87 CARNE MOÍDA 
Quantidade: 3.361 Kg. 
Especificação Técnica: Carne bovina, resfriada ou congelada, moída com registro no SIF, 
refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas.  Não serão aceitos produtos onde se perceba a olho nu 
que existe mais gordura do que carne no processo. As carnes deverão ser entregues em sacos 
plásticos transparentes, devidamente fechados, higienizados e livres de qualquer sujidade, pesando 
no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o recebimento, descongelamento e a conferência da 
mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o peso confirmando o pedido feito. A temperatura 
das carnes será monitorada e estas não deverão chegar ao local de entrega com temperatura 
superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente submetidas ao processo de congelamento. 
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. 
 
3.88 CARNE SUÍNA SEM PELE E SEM OSSO 
Quantidade: 1.158 Kg. 
Especificação Técnica: Carne suína, tipo sem pele e sem osso, cortes com espessura de 
aproximadamente 6 cm sem pele e sem osso. Deverá ser recebida de preferência congelada, sem 
formação de cristais de gelo, água dentro da embalagem e sinal de recongelamento, consistência 
firme, não amolecida nem pegajosa. A carne deve ser rosada sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas. Não serão aceitos produtos com indícios de formação de cisticercos. As carnes 
deverão ser entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, higienizados e livres 
de qualquer sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o recebimento, 
descongelamento e a conferência da mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o peso 
confirmando o pedido feito. A temperatura das carnes será monitorada e estas não deverão chegar 
ao local de entrega com temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente 
submetidas ao processo de congelamento. Produzido e embalado em conformidade com as normas 
da legislação sanitária vigente. 
 
3.89 CARNE SUÍNA PALETA/PERNIL 
Quantidade: 1120 Kg. 
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Especificação Técnica: Carne suína, tipo Paleta/Pernil, em bifes ou pedaço com registro no SIF, 
refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas. Deverá ser recebida de preferência congelada, sem 
formação de cristais de gelo, água dentro da embalagem e sinal de recongelamento, consistência 
firme, não amolecida nem pegajosa. A carne deve ser rosada sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas. Não serão aceitos produtos com indícios de formação de cisticercos. As carnes 
deverão ser entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, higienizados e livres 
de qualquer sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o recebimento, 
descongelamento e a conferência da mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o peso 
confirmando o pedido feito. A temperatura das carnes será monitorada e estas não deverão chegar 
ao local de entrega com temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente 
submetidas ao processo de congelamento. Produzido e embalado em conformidade com as normas 
da legislação sanitária vigente. 
 
3.90 CATCHUP 
Quantidade: 53 pacotes  
Especificação Técnica: Catchup Tradicional, embalagem contendo no mínimo 1kg, com identificação 
do produto e prazo de validade.  
 
3.91 CEBOLA 
Quantidade: 2.064 kg 
Especificação Técnica: Cebola Nacional, de primeira qualidade, in natura, casca protetora, 
apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. 
 
3.92 CENOURA 
Quantidade: 2.111 kg 
Especificação Técnica: Cenoura, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
 
3.93 CERA LIQUIDA INCOLOR 
Quantidade: 893 unidades 
Especificação Técnica: Cera líquida, auto brilho, incolor, para piso frio, dispensando o uso de 
enceradeira, embalagem com 750 ml a qual deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.  
 
3.94 CERA EM PASTA 
Quantidade: 8 und. 
Especificação Técnica: Cera em pasta incolor composição: carnaúba, cera polietileno, parafina, cera 
microcristalina, solventes alifáticos, emulsificante, água, coadjuvantes, conservante, fragrância e óleo 
de pinho. Embalagem com no mínimo 400 g. 
 
3.95 CESTA BÁSICA   
Quantidade: 500 und. Acondicionada em saco plástico resistente. 
Especificação Técnica:  
 
A – 01 (um) pacote de Açúcar, tipo cristal em pacotes de 2 Kg. Composição origem vegetal, Sacarose 
de cana de açúcar. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, 
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
B – 02 (dois) pacotes de Arroz agulhinha - tipo 1, classe longo fino, em pacote de 5 Kg. Mesmo após 
o cozimento, mantém o grão inteiro e forma uma liga que torna sua consistência tenra e cremosa, 
sem perder a característica ´al dente´. Embalagem plástica resistente, íntegra, contendo 5Kg do 
produto. Cereais, farináceos e leguminosas devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, 
fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
C – 01 (um) pacote de Biscoito salgado tipo Cream Cracker, onde em 30g contenham 136 Kcal, 23g 
de carboidratos, 2,8g de Proteínas e 3,6g de Gorduras totais, embalagem integra de 400g, na 
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embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do produto. 
Fabricado a partir de matéria prima de primeira qualidade sã e limpa. Serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de características organolépticas anormais e que se quebram com facilidade. 
Validade mínima de 3 meses na data da entrega. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar 
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração 
específica. 
 
D – 01 (um) pacote de Biscoito recheado do tipo doce em pacotes de 150g, onde em 30g contenham 
132 Kcal, 21g de Carboidratos, 1,4g de Proteínas e 4,4g de Gorduras totais, embalagem integra de 
150g, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e número do lote do 
produto. Fabricado a partir de matéria prima de primeira qualidade sã e limpa. Validade mínima de 3 
meses na data da entrega. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria 
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
E – 01 (um) pacote de Café torrado e moído de 1ª qualidade, pacote íntegros, não contém glúten. Não 
deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, sabor 
não característico. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de até 500g, 
embalagem aluminizada. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A 
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações nutricionais e atender as exigências ANVISA. Apresentar Selo de Pureza 
ABIC. 
 
F – 01 (um) pacote de Extrato de Tomate, concentrado, com identificação do produto e prazo de 
validade no mínimo de 03 meses. Embalagem contendo no mínimo 350g, 26 Kcal, 5,8g de 
carboidratos, 1,0 de proteínas. Não serão aceitos aquelas embalagens que estiverem estufadas, 
amassadas, ou que apresentarem vazamentos, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de 
alteração do produto. 
 
G – 01 (um) pacote de Farinha de mandioca torrada, tipo 1, subgrupo fina, em pacotes de 1 Kg. 
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, 
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
H – 01 (um) pacote de Farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, em pacotes de 1 
Kg. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, 
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
I – 02 (dois) pacote de Feijão carioca tipo 1 em pacotes de 1 Kg. Cereais, farináceos e leguminosas 
devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e 
coloração específica. 
 
J – 01 (um) pacote de Fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, pacote de 1 kg. Cereais, 
farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de 
insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
k – 01 (um) pacote de Massa de sêmola tipo Espaguete. Massa alimentícia tipo seca vitaminada 
isenta de sujidades. Pasteurizado, médio, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, 
rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo seis meses, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.   
 
L – 01 (uma) unidade de Óleo refinado de soja, tipo 1, preparado a partir de grãos de soja sãos e 
limpos. Embalagem pet com absorvedores de UV, 900 ml. 
 
M – 01 (um) pacote de SAL REFINADO, iodado, procedência nacional, pacotes de 1 kg. Contendo sal 
de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 (dez) e máxima de 15 (quinze) mg de iodo por 1 (um) 
quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Embalados em plástico atóxico, 
transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias 
nocivas. Na embalagem deverá estar declarada marca, nome e endereço do empacotador, prazo de 
validade, lote, peso líquido e registro no órgão competente. 
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3.96 CESTO  
Quantidade: 62 und. 
Especificação Técnica: Cesto com tampa em polipropileno com capacidade mínima de 35 litros. 
 
3.97 CHA MATE 
Quantidade: 4.893 und. 
Especificação Técnica: Chá Mate, caixa granel, contendo no mínimo 200 gramas, com identificação 
do produto e prazo de validade. 
  
3.98 CHANTILY 
Quantidade: 5 und. 
Especificação Técnica: Chantilly Mix – composição: água, gordura vegetal, açúcar, sal, 
estabilizantes a base de lactato de mono e diglicerideos e caseinato de sódio, umectante sorbitol, 
aroma idêntico ao natural de creme e corante natural urucum e cúrcuma. Não contem glúten. 
Embalagem com 200 ml, creme vegetal, ideal para recheios e coberturas, embalagem contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido de acordo com RDC 
n° 40 – ANVISA. 
 
3.99 CHEIRO VERDE 
Quantidade: 500 unidades 
Especificação Técnica: CHEIRO VERDE – de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão 
estar murchos, maços de 400g cada. 
 
3.100 CHINELO DE BORRACHA 
Quantidade: 103 unidades 
Especificação Técnica: CHINELOS DE DEDO, unissex, par, solado em borracha esponjosa, 
espessura mínima de 10mm, com tira entre os dedos em borracha. Tamanho Adulto. 
 
3.101 CHINELO DE BORRACHA INFANTIL 
Quantidade: 50 unidades 
Especificação Técnica: CHINELOS DE DEDO, unissex, par, solado em borracha esponjosa, 
espessura mínima de 10mm, com tira entre os dedos em borracha. Tamanho infantil. 
 
3.102 CHOCOLATE EM BARRA   
Quantidade: 05 kg 
Especificação Técnica: CHOCOLATE EM BARRA DE 1KG, SABOR PRETO/BRANCO, PRAZO 
VALIDADE 1 ANO. 
 
3.103 CHOCOLATE EM PÓ   
Quantidade: 18 kg 
Especificação Técnica: Chocolate em pó 32% de cacau, embalagem de 1 Kg. 
 
3.104 CHUCHU   
Quantidade: 1.080 kg 
Especificação Técnica: Chuchu, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
 
3.105 COADOR DE CAFÉ EM TECIDO 
Quantidade: 162 unidades 
Especificação Técnica: Coador de café, material tecido, branco, com tamanho aproximado de 19cm 
de diâmetro, 29cm de altura, com alça de alumínio. 
 
3.106  COADOR DE CAFÉ PAPEL 
Quantidade:  530 caixas 
Especificação Técnica: Filtro de papel, com micro furos e dupla costura lateral, tamanho médio 103, 
caixa com 40 unidades. 
 
3.107 COCO RALADO ADOÇADO 
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Quantidade: 955 pacotes de 100g 
Especificação Técnica: Coco ralado, úmido e adoçado, pacote de 100g. 
 
3.108 COCO RALADO SEM AÇUCAR 
Quantidade: 435 pacotes de 100g 
Especificação Técnica: Coco Ralado, desidratado, não acrescido de açúcar, parcialmente 
desengordurado, embalagem contendo 100g. 
 
3.109 COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX 
Quantidade: 120 unid.  
Especificação Técnica: Colher de sobremesa feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. 
Lâminas e cabos monoblocos, ou seja, em uma única peça, sem emendas. 
 
3.110 COLHER  
Quantidade: 34 unid.  
Especificação Técnica: Colher com material do corpo de aço inoxidável e o material do cabo de 
poliamida, tamanho grande, para arroz. 
 
3.111 COLORÍFICO 
Quantidade: 767 Pacotes 
Especificação Técnica: Colorífico, composto por fubá enriquecido com ferro e ácido fólico e 
suspensão oleosa de urucum. O produto não deve conter quantidade significativa de proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans., fibra alimentar e sódio, embalagem contendo no 
mínimo 500 Gramas. 
 
3.112 CONCHA ALUMINIO Nº12 
Quantidade: 19 unid. 
Especificação Técnica: Concha nº 12 Em alumínio, tamanho médio com cabo plástico e com 
capacidade aproximada 430 ml. 
 
3.113 CONDICIONADOR DE CABELO 
Quantidade: 120 unidades 
Especificação Técnica: Creme para cabelo - cabelos normais, tipo condicionador para enxaguar os 
cabelos, com no mínimo 300 ml. 
 
3.114 CONFETTI FORMATO CORAÇÃO 
Quantidade:  8 jogos. 
Especificação Técnica: Confetti de chocolate em formato de coração com embalagem de 250 
gramas. 
 
3.115 COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML 
Quantidade: 36.572 pacotes com 100 unidades 
Especificação Técnica: Copo Descartável de 180 ml, pacote com 100 unidades com selo de 
qualidade INMETRO. 
 
3.116 COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML 
Quantidade: 23.283 pacotes com 100 unidades 
Especificação Técnica: Copo Descartável de 50 ml, pacote com 100 unidades com selo de 
qualidade INMETRO. 
 
3.117 COPO DE VIDRO  
Quantidade:  58 jogos. 
Especificação Técnica: Copo de vidro, capacidade mínima de 280 ml, diâmetro boca 80,20 mm, 
altura 85 mm, cor transparente, tipo uso água/suco/refrigerante, apresentação superfície em baixo 
relevo e parede grossa, com 6 unidades. 
 
3.118 CORANTE ALIMENTICIO EM PÓ 
Quantidade: 10 pacotes com 100 unidades 
Especificação Técnica: Corante em pó para fins alimentícios, contendo no mínimo 100 gramas, com 
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identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
 
3.119 CORANTE ALIMENTICIO LIQUIDO 
Quantidade: 10 pacotes com 100 unidades 
Especificação Técnica: Com aroma artificial em líquido, contendo no mínimo 30 ml, com 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
 
3.120 CORDA PARA VARAL 
Quantidade: 247 unidades 
Especificação Técnica: Indicado para reparos e novos varais, de nylon nº 5 com no mínimo 10 
metros.  
 
3.121 CORTADOR DE UNHA GRANDE  
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: cortador de unhas grande: composição - aço carbono temperado cromado. 
Indicado para aparar as unhas dos dedos das mãos e pés, com lima interna para acabamento. 
  
3.122 CORTADOR DE UNHA PEQUENO 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: cortador de unhas pequeno: composição - aço carbono temperado cromado. 
Indicado para aparar as unhas dos dedos das mãos e pés, com lima interna para acabamento. 
 
3.123 COTONETE  
Quantidade: 52 unidades 
Especificação Técnica: Haste flexível, com extremidades revestidas em algodão, caixa com no 
mínimo 100 unidades.  
 
3.124 COUVE MANTEIGA 
Quantidade: 1.380 maços 
Especificação Técnica: Couve Manteiga, de primeira qualidade, picado, in natura, molho, inteiro, 
verde, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, deverão chegar ao local de entrega com as folhas frescas, tenras, sem 
sinal de que o produto tenha murchado. 
 
3.125 CRAVO 
Quantidade: 120 pacotes de 10g 
Especificação Técnica: Cravo da Índia, embalagem contendo 10g, com identificação do produto e 
prazo de validade.  
 
3.126 CREME DE CONFEITEIRO 
Quantidade: 380 pacotes de 500g 
Especificação Técnica: Creme de Confeiteiro pacote de 500g. Em caso de produtos com 
embalagem (latas, potes, etc.) não serão aceitos aquelas que estiverem enferrujadas, estufadas, 
amassadas, trincadas, apresentarem vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer 
outro sinal de alteração do produto. 
 
3.127 CREME DE LEITE 
Quantidade: 1.056 unidades com 200g 
Especificação Técnica: Creme de Leite, tradicional, apresentando teor de matéria gorda mínima de 
25%, embalagem em lata, contendo no mínimo 200g, com identificação do produto e prazo de 
validade. Em caso de produtos com embalagem (latas, potes, etc.) não serão aceitos aquelas que 
estiverem enferrujadas, estufadas, amassadas, trincadas, apresentarem vazamentos nas tampas, 
formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração do produto. 
 
3.128 CREME DENTAL 
Quantidade: 448 unidades 
Especificação Técnica: Pasta dental, em creme, uso adulto, com flúor. Caixa de papel cartão 
plastificada, contendo 1 tubo de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde e selo 
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de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O). 
 
3.129 CREME DENTAL INFANTIL 
Quantidade: 1.600 unidades 
Especificação Técnica: Pasta dental, em creme, uso infantil, com flúor. Caixa de papel cartão 
plastificada, contendo 1 tubo de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde e selo 
de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O). 
 
3.130 CUCA RECHEADA 
Quantidade: 600 KG. 
Especificação Técnica: Massa sovada, com recheio de doce de leite, schmier de frutas ou 
doce de chocolate, cobertura de farofa doce, pesando no mínimo 750 g cada. 
 
3.131 DESENTUPIDOR 
Quantidade: 130 unidades 
Especificação Técnica: Desincrustante alcalino com alto poder desentupidor, eficaz para ralos e 
vasos sanitários, evitando a necessidade de contratar especialistas encanadores para casos de 
entupimento de baixa e média complexidade. Embalagem com 1 litro. 
 
3.132 DESINFETANTE  
Quantidade: 7.957 unidades 
Especificação Técnica: Desinfetante, aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida. 
Frasco de 2 litros.   A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, validade e número de   registro no Ministério da Saúde. 
 
3.133 DESODORANTE ROLL ON FEMININO 
Quantidade: 70 unidades 
Especificação Técnica: Desodorante Rollon feminino, embalagem de 50g. 
 
3.134 DESODORANTE ROLL ON MASCULINO 
Quantidade: 70 unidades 
Especificação Técnica: Desodorante Rollon masculino, embalagem de 50g. 
 
3.135 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 
Quantidade: 560 unidades 
Especificação Técnica: ambiente, aerossol, líquido; Composição: álcool etílico 39,2%, perfume, 
água, nitrato, de sódio, propelente (propano/butano), sem CFC; aromas suaves. Aplicação: eliminação 
de odores; frasco de alumínio, embalagem de no mínimo 360 ml. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número   de   
registro   no Ministério   da Saúde. 
 
3.136 DETERGENTE DE LIMPEZA 
Quantidade: 8.597 unidades 
Especificação Técnica: Detergente para louças, biodegradável, consistente.  Aplicação: remoção de 
gorduras de louças talheres e panelas. Aroma natural. Frasco de 500ml. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade   e número   de 
registro no Ministério da Saúde. 
 
3.137 DOCE DE FRUTA EM PASTA 
Quantidade: 312 potes de 400g 
Especificação Técnica: Doce de frutas em pote de 400g. Em caso de produtos com embalagem 
(latas, potes, etc.) não serão aceitos aquelas que estiverem enferrujadas, estufadas, amassadas, 
trincadas, apresentarem vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de 
alteração do produto. 
  
3.138 DOCE DE LEITE 
Quantidade: 639 potes de 400g 
Especificação Técnica: Doce de Leite em pote de 400g. Em caso de produtos com embalagem 
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(latas, potes, etc.) não serão aceitos aquelas que estiverem enferrujadas, estufadas, amassadas, 
trincadas, apresentarem vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de 
alteração do produto. 
 
3.139 EMULSIFICANTE 
Quantidade: 285 potes de 200g 
Especificação Técnica: Emulsificante em pote de 200g. Em caso de produtos com embalagem 
(latas, potes, etc.) não serão aceitos aquelas que estiverem enferrujadas, estufadas, amassadas, 
trincadas, apresentarem vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de 
alteração do produto. 
 
3.140 ERVA DOCE 
Quantidade: 380 pacotes de 10g 
Especificação Técnica: Erva Doce embalagem: caixa com 10 saquinhos, embalados 
individualmente, contendo no mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo de 
validade.  
 
3.141 ERVILHA EM CONSERVA 
Quantidade: 1.365 latas de 200g 
Especificação Técnica: Ervilha, reidratada, em conserva, contendo no mínimo 200g, embalagem em 
lata, com identificação do produto e prazo de validade. Em caso de produtos com embalagem 
(latas, potes, etc.) não serão aceitos aquelas que estiverem enferrujadas, estufadas, amassadas, 
trincadas, apresentarem vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de 
alteração do produto. 
  
3.142 ESCORREDOR 
Quantidade: 22 unidades 
Especificação Técnica: Escorredor para massas em aço inox contendo no mínimo 50cm de diâmetro 
e de 20 a 30 cm de altura. 
 
3.143 ESCOVA DE LAVAR ROUPA 
Quantidade: 459 unidades 
Especificação Técnica: ESCOVA DE LAVAR ROUPA oval com cerdas de plástico rigido amarelo e 
com base de Madeira. 
 
3.144 ESCOVA DE MÃO 
Quantidade: 231 unidades 
Especificação Técnica: Escova de mão com cerdas de alta resistência e com base de plástico. 
 
3.145 ESCOVA DENTAL ADULTO  
Quantidade: 70 unidades 
Especificação Técnica: Escova dental atóxica e adequada para o uso. A escova deverá ser 
embalada de modo a preservar a quantidade do produto e sua rotulagem deverá estar de acordo com 
a legislação vigente. 
 
3.146 ESCOVA DENTAL INFANTIL 
Quantidade: 360 unidades 
Especificação Técnica: Escova dental atóxica e adequada para o uso. A escova deverá ser 
embalada de modo a preservar a quantidade do produto e sua rotulagem deverá estar de acordo com 
a legislação vigente. 
 
3.147 ESCOVA P/ LIMPEZA MAMADEIRA CABO PLÁSTICO E CERDAS EM NYLON 
Quantidade: 140 unidades 
Especificação Técnica: Escova para limpeza de mamadeiras. Cerdas Flexíveis em nylon com cabo de 

plástico. 
 
3.148 ESCOVA SANITARIA 
Quantidade: 300 unidades 
Especificação Técnica: Escova Sanitária com Cerdas Flexíveis com cabo de plástico (Ideal para 
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higienização das Bordas do Vaso Sanitário). 
 
3.149 ESCUMADEIRA AÇO INOX 
Quantidade: 44 unid. 
Especificação Técnica: Escumadeira em aço inox grande, contendo no mínimo 34,5 cm de 
comprimento, 10 cm de diâmetro e 2,5 mm de espessura. 
 
3.150 ESCUMADEIRA ALUMINIO 
Quantidade: 24 unid. 
Especificação Técnica: Escumadeira em alumínio grande, contendo no mínimo 34,5 cm de 
comprimento, 10 cm de diâmetro e 2,5 mm de espessura. 
 
3.151 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 
Quantidade: 2.493 pacotes com 8 unidades 
Especificação Técnica: ESPONJA DE LÃ DE AÇO com 8 unidades, de alta qualidade e resistência, 
Peso 60 gramas. Composição/ingrediente: aço carbono. Esponja de ótima qualidade p/ limpeza de 
superfícies c/ sujeiras difíceis e polimento de objetos de alumínio, principalmente utensílios 
domésticos. 
 
3.152 ESPONJA DE LAVAR LOUÇA 
Quantidade: 3.634 unidades 
Especificação Técnica: Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
110x75x23mm, abrasividade média.  Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com abrasivo. Pacote com 1 unidade. 
 
3.153 ESPONJA DE LIMPEZA 
Quantidade: 1.494 pacotes com 8 unidades 
Especificação Técnica: Esponja de limpeza dupla face com fibras abrasivas 100mm x 70mm x 
20mm fibra sintética impregnadas e espuma de poliuretano. 
 
3.154 ESPONJA PARA BANHO INFANTIL 
Quantidade: 1.700 unidades 
Especificação Técnica: Esponja de limpeza para banho infantil. 
 
3.155 ESSENCIA DE BAUNILHA 
Quantidade: 85 frascos com 30 ml 
Especificação Técnica: Essência de baunilha 30 ml contendo identificação do produto data de 
fabricação e prazo de validade, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 
da CNNPA. Em caso de produtos com embalagem (latas, potes, etc.) não serão aceitos aquelas 
que estiverem enferrujadas, estufadas, amassadas, trincadas, apresentarem vazamentos nas tampas, 
formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração do produto. 
 
3.156 EXTRATO DE TOMATE 
Quantidade: 4.395 embalagem de 850g 
Especificação Técnica: Extrato de Tomate, concentrado, embalagem contendo no mínimo 850g, 
com identificação do produto e prazo de validade. Em caso de produtos com embalagem (latas, 
potes, etc.) não serão aceitos aquelas que estiverem enferrujadas, estufadas, amassadas, trincadas, 
apresentarem vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração 
do produto. 
 
3.157 FACA DE MESA INOX  
Quantidade: 32 unidades 
Especificação Técnica: Faca de mesa com ponta, em aço inox, Lâminas e cabos monobloco, ou 
seja, em uma única peça, sem emendas. 
 
3.158 FACA PARA CARNE  
Quantidade: 44 unidades 
Especificação Técnica: Faca para Carne em Aço Inox 10 Polegadas  de 38,1 cm. 
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3.159 FACA PARA PÃO 
Quantidade: 14 unidades 
Especificação Técnica: Faca para cortar pão, em aço inox, Lâminas e cabos monobloco, ou seja, 
em uma única peça, sem emendas. 
 
3.160 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 
Quantidade: 1.560 kg. 
Especificação Técnica: Farinha de mandioca torrada, tipo 1, subgrupo fina, em pacotes de 1 Kg. 
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, 
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
3.161 FARINHA DE QUIBE 
Quantidade: 440 pacotes de 500 gramas 
Especificação Técnica: Grão do trigo integral, quebrado e torrado, com sabor especial, e rico em 
fibras, vitaminas e minerais. Grãos limpos processados embalagem em sacos plásticos, 
transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. Pct de 500g. 
 
3.162 FARINHA DE ROSCA 
Quantidade: 600 pacotes de 500 g. 
Especificação Técnica: Obtida pela moagem de pães torrados, acondicionada em pacotes plásticos, 
transparentes, limpos, não violados, resistentes, pacotes 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 05 (cinco) meses a partir da data de 
entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.  
 
3.163 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 
Quantidade: 4.912 kg. 
Especificação Técnica: Farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, em pacotes de 
1 Kg. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, 
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
3.164 FEIJÃO CARIOCA 
Quantidade: 4.396 kg 
Especificação Técnica: Feijão carioca tipo 1 em pacotes de 1 Kg. Cereais, farináceos e 
leguminosas devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres 
de umidade e coloração específica. 
 
3.165 FEIJÃO PRETO 
Quantidade: 2.075 kg 
Especificação Técnica: Feijão preto tipo 1 em pacotes de 1 Kg. Cereais, farináceos e leguminosas 
devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e 
coloração específica 
 
3.166 FERMENTO BIOLÓGICO 
Quantidade: 814 pacotes de 125g 
Especificação Técnica: Fermento biológico, seco instantâneo para massa salgada, pacotes de 125g, 
contendo identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e tabela nutricional. 
 
3.167 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 
Quantidade: 2.279 latas de 250g 
Especificação Técnica: Fermento em Pó Químico, embalagem em latas contendo no mínimo 250g, 
com identificação do produto e prazo de validade. 
 
3.168 FÍGADO BOVINO 
Quantidade: 65 kg 
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Especificação Técnicas: Fígado bovino resfriado ou congelado em bifes com registro no SIF. Não 
deverá haver cristais de gelo e sinal de recongelamento, a consistência deve ser firme, não amolecida 
nem pegajosa, com odor e cor característica: própria, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. 
As carnes deverão ser entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, 
higienizados e livres de qualquer sujidade, pesando no máximo 5 Kg por pacote para facilitar o 
recebimento, descongelamento e a conferência da mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o 
peso confirmando o pedido feito. A temperatura das carnes será monitorada e estas não deverão 
chegar ao local de entrega com temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente 
submetidas ao processo de congelamento. 
  
3.169 FILÉ DE FRANGO SEM OSSO 
Quantidade: 1.196 kg 
Especificação Técnica: Filé de frango congelando, refrigeradas à 4ºC por no máximo 48 horas. Os 
produtos devem mostrar o peso nas embalagens confirmando o pedido feito. As carnes deverão ser 
entregues em sacos plásticos transparentes, devidamente fechados, higienizados e livres de qualquer 
sujidade, pesando no máximo 05 (cinco)Kg por pacote para facilitar o recebimento, 
descongelamento e a conferência da mercadoria. Cada pacote de carne deverá conter o peso 
confirmando o pedido feito. A temperatura das carnes será monitorada e estas não deverão chegar 
ao local de entrega com temperatura superior a 4ºC onde posteriormente serão imediatamente 
submetidas ao processo de congelamento. 
 
3.170 FILME PLÁSTICO 
Quantidade: 404 Unid.  
Especificação Técnica: Filme plástico em pvc transparente, para alimentos com no mínimo 50 cm x 
100 mt e espessura mínima de 0,03 mm. 
 
3.171 FILTRO DE PAPEL para café 
Quantidade: 417 unid. 
Especificação Técnica: Filtro de papel, com micro furos e dupla costura lateral, tamanho médio 103, 
caixa com 40 unidades. 
 
3.172 FLANELA  
Quantidade: 840 unidades  
Especificação Técnica: FLANELA - 100% ALGODAO - com tamanho de no mínimo de 40x60cm. 
 
3.173 FLANELA  
Quantidade: 05 unidades  
Especificação Técnica: Flanela amarela 100% algodão com tamanho de no mínimo 58 x 30cm. 
 
3.174 FLANELA  
Quantidade: 1.449 unidades  
Especificação Técnica: Flanela amarela 100% algodão com tamanho de no mínimo 58 x 40cm. 
 
3.175 FORMA DE PLASTICO 
Quantidade: 25 unidades  
Especificação Técnica: Forma de plástico (bandeja) na cor branca, com medidas mínimas de 28 x 
42 cm. 
 
3.176 FÓSFORO 
Quantidade:  144 Pacotes com 10 caixas 
Especificação Técnica: Fósforo - corpo de madeira - curto - cabeça vermelha pacote com 10 caixas. 
 
3.177 FRIGIDEIRA 
Quantidade: 52 Pacotes 
Especificação Técnica: Frigideira com tampa anti-aderente com cabo de polietileno grande. 
 
3.178 FUBÁ 
Quantidade: 2.110 pacotes com 1 kg 
Especificação Técnica: Fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, pacote de 1 kg. Cereais, 
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farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de 
insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
3.179 FUBÁ 
Quantidade: 1.232 pacotes com 500 gramas 
Especificação Técnica: Fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, pacote de 500 kg. 
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, 
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. 
 
3.180 GARFO DE SOBREMESA EM AÇO INOX 
Quantidade: 40 unidades  
Especificação Técnica: Garfo de sobremesa feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. 
Lâminas e cabos monoblocos, ou seja, em uma única peça, sem emendas. 
 
3.181 GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO 
Quantidade: 67 unidades. 
Especificação Técnica: Tampa rosqueável para manter líquidos quentes, frios ou gelados por longos 
períodos, com capacidade para 1 litros. 
 
3.182 GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS 
Quantidade: 65 unidades. 
Especificação Técnica: Recipiente para manter líquidos quentes, frios ou gelados por longos 
períodos, com capacidade para 5 litros 
 
3.183 GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8 LITROS 
Quantidade: 88 Unidades. 
Especificação Técnica: Garrafa térmica de inox modelo de fricção de 1,8 litros.  
 
3.184 GELATINA 
Quantidade: 880 unid.  
Especificação Técnica: Gelatina em pó diversos sabores, caixa de no mínimo 35 gramas, 
ingredientes: Açúcar, gelatina, acidulante, ácido fumárico, regulador de acidez, citrato de sódio, 
aromatizantes, corantes artificiais tartrazina e amarelo crepúsculo, sem glútem. 
 
3.185 GELÉIA DE FRUTAS 
Quantidade: 178 unid. 
Especificação Técnica: Geléia de Frutas, diversos sabores 
 
3.186 GRANULADO PARA BOLO 
Quantidade: 330 pacotes 
Especificação Técnica: Chocolate granulado colorido ou de chocolate em pacotes com no mínimo 
150g. 
 
3.187 GUARDANAPO DE PAPEL 
Quantidade: 20 unid.  
Especificação Técnica: Guardanapo de papel - simples - branco – com tamanho mínimo de 22 x 
23,5 cm - contendo 100 unidades. 
 
3.188 GUARDANAPO DE PAPEL 
Quantidade: 4.491 unid.  
Especificação Técnica: Guardanapo de papel - simples - branco – com tamanho mínimo de 22 x 
23,5 cm - contendo 50 unidades. 
 
3.189 INSETICIDA SPRAY 
Quantidade: 469 unidades 
Especificação Técnica: Veneno para insetos, aerossol. Embalagem de alumínio com no mínimo 
300ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do 
lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. 
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3.190 ISQUEIRO 
Quantidade: 183 unidades 
Especificação Técnica: Isqueiro corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 cm, peso 
aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, gás embutido, descartável. 
 
3.191 JARRA DE PLASTICO 
Quantidade: 107 unidades 
Especificação Técnica: Jarra para suco e água, com tampa, em plástico, com capacidade mínima de 
2 litros. 
 
3.192 JARRA DE PLASTICO 
Quantidade: 82 unidades 
Especificação Técnica: Jarra para suco e água, com tampa, em plástico, com capacidade mínima de 
5 litros. 
 
3.193 JARRA DE PLASTICO 
Quantidade: 39 unidades 
Especificação Técnica: Jarra para suco e água, com tampa, em plástico, com capacidade mínima de 
1,8 litros. 
 
3.194 JOGO DE LATAS 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: Jogo de latas para acondicionamento de mantimentos, cores diversas, 
contendo 3 peças. 
 
3.195 JOGO DE LATAS 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: Jogo de latas para acondicionamento de mantimentos, cores diversas, 
contendo 5 peças. 
 
3.196 KIT DE VALVULA E MANGUEIRA PARA GAS DE COZINHA. 
Quantidade: 63 unidades 
Especificação Técnica: Kit para instalação do botijão de gás 13 Kg contendo: Registro constando a 
gravação do código do INMETRO e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) anos; Mangueira em 
material plástico PVC transparente, trançada, com tarja amarela, exibindo a inscrição NBR 8613, 
nome do fabricante, comprimento 1,25m e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) anos 2 (duas) 
abraçadeiras para Botijão de gás liquefeito de petróleo - GLP, 13 kg (P-13). 
 
3.197 LÂMPADA ECONÔMICA 
Quantidade: 596 unidades 
Especificação Técnica: Lâmpada Econômica 30w/127v BCA 
 
3.198 LÂMPADA ECONÔMICA 
Quantidade: 428 unidades 
Especificação Técnica: Lâmpada Econômica 45w/220v 
 
3.199 LARANJA 
Quantidade: 1.676 quilos 
Especificação Técnica: Laranja Pêra de 1ª qualidade - peso médio da fruta de 200g, embalada por 
kg, casca lisa livre de fungos. Em caso de produto estragado o fornecedor se responsabiliza pela 
troca imediata. 
 
3.200 LEITE CONDENSADO 
Quantidade: 3.586 unid  
Especificação Técnica: LEITE CONDENSADO – acondicionado em lata 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, número de lote, data de validade. 
 



 

 

 

                                                      
 
             

Travessa Álvaro Teixeira Costa, 50, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3100                  
 

3.201 LEITE DE COCO 
Quantidade: 1.265 unid.  
Especificação Técnica: Leite de coco contendo: espessante carboximetilcelulose e carragena, 
conservador sorbato de potássio, benzoato de sódio e dióxido de enxofre, acidulante ácido cítrico e 
estabilizante goma guar. Sem glúten. Frasco de no mínimo 250 ml. 
 
3.202 LEITE EM PO INTEGRAL  
Quantidade: 831 unid. 
Especificação Técnica: Leite em pó integral enriquecido com ferro - lata de 400 gramas: Fórmula 
Láctea Infantil para atender crianças com até 6 meses de vida. A embalagem deve conter 
informações quanto á: quantidade do produto; data de fabricação; prazo de validade; Registro no 
Órgão competente (SIF); composição nutricional; modo de preparo. Características físicas e de 
embalagem inalteradas. Atendendo as recomendações Codex Alimentarius FAO/OMS. 
 
3.203 LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO 
Quantidade: 11.007 litros 
Especificação Técnica: Aquisição de leite integral UHT em embalagens longa vida (Tetra Pak ou sache), de 

01 litro. 
 
3.204 LIMÃO 
Quantidade: 450 kg 
Especificação Técnica: LIMÃO TAITI de boa qualidade, sem ferimentos, firmes, maduras e com 
coloração uniforme. 
 
3.205 LIMPA ALUMÍNIO  
Quantidade: 514 unidades  
Especificação Técnica: Limpa Alumínio Produto líquido para limpeza de alumínio, embalagem 
plástico de 500 ml, com tampa dosadora. Composição: tenso ativa não tóxico, biodegradável, sabão 
coadjuvante, corante água, glicerina e ácido sulfônico. 
 
3.206 LIMPADOR MULTIUSO 
Quantidade: 1.604 unidades  
Especificação Técnica: Limpador Multiuso, de uso doméstico. Aromas diversos. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde, embalagem de 500 ml. 
 
3.207 LIMPA LUSTRA MÓVEIS 
Quantidade: 346 unidades  
Especificação Técnica: Limpador lustra móvel de uso doméstico. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro 
no Ministério da Saúde, embalagem de 200 ml. 
 
3.208 LIMPA VIDRO 
Quantidade: 642 unidades  
Especificação Técnica: Limpador de vidros de uso doméstico.. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro 
no Ministério da Saúde, embalagem de 500 ml. 
 
3.209 LINGÜIÇA CALABRESA 
Quantidade: 1.044 kg 
Especificação Técnica: Linguiça calabresa de 1ª qualidade, congelada, acondicionada em 
embalagem à vácuo, kg, prazo de validade mínimo de 180 dias a contar da data de entrega. 
 
3.210 LINGÜIÇA TOSCANA 
Quantidade:  1.440 kg 
Especificação Técnica: Linguiça toscana, elaborada com carnes nobres suínas e condimentação 
natural, produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não 
de tecidos adiposo, ingredientes, embutidos em envoltório natural ou artificial e submetido ao 
processo tecnológico adequado, produto congelado a 12ºC. 



 

 

 

                                                      
 
             

Travessa Álvaro Teixeira Costa, 50, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3100                  
 

 
3.211 LIXEIRA 07 LITROS 
Quantidade: 70 unidades 
Especificação Técnica: Lixeira, material polietileno, capacidade 07 litros, com tampa, formato 
cilíndrico. 
 
3.212 LIXEIRA DE 8 A 10 LITROS 
Quantidade: 73 unidades 
Especificação Técnica: Lixeira de plástico resistente com tampa  e pedal capacidade 8 a 10 litros. 
 
3.213 LIXEIRA 100 LITROS 
Quantidade: 123 unidades 
Especificação Técnica: Lixeira de plástico com pedal com tampa capacidade 100 litros. 
 
3.214 LIXEIRA 35 LITROS 
Quantidade: 16 unidades 
Especificação Técnica: Lixeira de plástico com pedal com tampa capacidade 35 litros. 
 
3.215 LIXEIRA 60 LITROS 
Quantidade: 61 unidades 
Especificação Técnica: Lixeira de plástico resistente com pedal capacidade 60 litros. 
 
3.216 LIXEIRA 15 LITROS 
Quantidade: 111 unidades 
Especificação Técnica: Lixeira de plástico com pedal com tampa capacidade 15 litros. 
 
3.217 LIXEIRA 30 LITROS 
Quantidade: 121 unidades 
Especificação Técnica: Lixeira, material polietileno, capacidade 30 litros, com tampa, formato 
cilíndrico, cor cinza. 
 
3.218 LOURO  
Quantidade: 470 pacotes de 5 g. 
Especificação Técnica: Em folha seco, obtido de espécimes vegetais genuínos, folhas sãs, limpos e 
secos, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais 
estranhos a sua espécie, acondicionada em saco plástico transparente atóxico, resistente e 
hermeticamente vedado.  De acordo com a rdc n°276/2005.  Com 5 g aproximadamente. 
 
3.219 LUVA DE BORRACHA 
Quantidade: 277 pares  
Especificação Técnica: Luva de borracha, proteção interna hipoalergênica, tamanho G. Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 
 
3.220 LUVA DE BORRACHA 
Quantidade: 612 pares 
 Especificação Técnica: Luva de borracha, proteção interna hipoalergênica, tamanho M. Deverá 
estar em        conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 
 
3.221 LUVA DE BORRACHA 
Quantidade: 316 pares 
Especificação Técnica: Luva de borracha, proteção interna hipoalergênica, tamanho P. 
Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 
 
3.222 LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL 
Quantidade: 20 cx 50 pares. 
Especificação Técnica: Luva de procedimento, descartável em polietileno de alta densidade 
transparente cx com 50 pares tamanho G. 
 
3.223 LUVA DESCARTAVEL 
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Quantidade: 150 unid 
Especificação Técnica: Luva descartável em polietileno de alta densidade transparente pacote com 
100 unidades. 
 
3.224 LUVAS PARA COZINHA 
Quantidade: 30 pares. 
Especificação Técnica: Luvas para cozinha com isolante térmico, modelo mão de gato com tamanho 
de 45 cm. 
 
3.225 LUVA FORRADA PARA LIMPEZA 
Quantidade: 148 pares. 
Especificação Técnica: Luva látex natural forrada, palma antiderrapante, forma anatômica, 
espessura média 0,55mm, comprimento 300mm, alta resistência, tamanho G. 
 
3.226 LUVA FORRADA PARA LIMPEZA 
Quantidade: 540 pares. 
Especificação Técnica: Luva látex natural forrada, palma antiderrapante, forma anatômica, 
espessura média 0,55mm, comprimento 300mm, alta resistência, tamanho M. 
 
3.227 LUVA FORRADA PARA LIMPEZA 
Quantidade: 70 pares. 
Especificação Técnica: Luva látex natural forrada, palma antiderrapante, forma anatômica, 
espessura média 0,55mm, comprimento 300 mm, alta resistência, tamanho P. 
 
3.228 MAÇÃ FUJI 
Quantidade: 1.271 kg 
Especificação Técnica: MAÇÃ, tipo Nacional, tamanho médio, com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis. 
 
3.229 MACARRÃO ESPAGUETE 
Quantidade: 4.340 pacotes de 500g 
Especificação Técnica: Massa de sêmola tipo Espaguete. Massa alimentícia tipo seca vitaminada 
isenta de sujidades. Pasteurizado, médio, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, 
rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo seis meses, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.   
 
3.230 MACARRÃO PARAFUSO 
Quantidade: 2.570 pacotes de 500g 
Especificação Técnica: Macarrão de sêmola tipo Parafuso. Massa alimentícia tipo seca vitaminada 
isenta de sujidades. Pasteurizado, médio, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, 
rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo seis meses, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.  
 
3.231 MAIONESE  
Quantidade: 838 unid. de 500g 
Especificação Técnica: Emulsão cremosa, obtida com ovos e óleo vegetal, com adição de 
condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, amarelo claro, com 
cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e seus ingredientes em perfeito estado de conservação, 
De acordo com a rdc n°276/2005.   Acondicionada em embalagem  
de 500 g. 
 
3.232 MAIONESE SEM GLÚTEM 
Quantidade: 248 unid de 500g  
Especificação Técnica: MAIONESE, industrializada, com registro no órgão competente, sem glúten 
pote 500 gramas. 
 
3.233 MAMÂO  
Quantidade: 546 kg 
Especificação Técnica: MAMÃO FORMOSA, tamanho médio, com todas as partes comestíveis 
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aproveitáveis. Em caso de produto estragado o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata. 
 
3.234 MANDIOCA LIMPA E DESCASCADA 
Quantidade: 2.055 kg 
Especificação Técnica: MANDIOCA, tipo branca ou amarela, grau normal de evolução no tamanho, 
cor própria espécie, frascas, sem ferimentos, não fibrosa, descascadas e lavadas, embaladas em 
plástico transparente. 
 
3.235 MANGUEIRA ¾”  
Quantidade: 35 unid. 
Especificação Técnica: MANGUEIRA para jardim com 3 camadas, malha trançada de poliéster e 
capa externa, diâmetro 3/4 polegadas, comprimento de 30 metros, com adaptador para torneira. 
 
3.236 MANGUEIRA ¾”  
Quantidade: 5 unid. 
Especificação Técnica: MANGUEIRA para jardim com 3 camadas, malha trançada de poliéster e 
capa externa, diâmetro 3/4 polegadas, comprimento de 60 metros, com adaptador para torneira. 
 
3.237 MARGARINA COM SAL 
Quantidade: 520 unid. de 500g 
Especificação Técnica: Margarina produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal., 
em potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo peso líquido 500g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 
 
3.238 MARGARINA COM SAL 
Quantidade: 827 unid. 01 kg 
Especificação Técnica: Margarina produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, 
em potes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo peso líquido 1 kg. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 
 
3.239 MASSA PARA BOLO 
Quantidade: 10 unid.  
Especificação Técnica: Mistura para bolo diversos sabores, Embalagem com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com as Normas 
e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. ( Pct c/ 450g). 
 
3.240 MEGA PANO AZUL 
Quantidade: 200 unid. 
Especificação Técnica: Mega pano azul para limpeza com tamanho de no mínimo  60 X 33cm, 
pacote co 05 unid. 
 
3.241 MELANCIA 
Quantidade: 2.510 kg 
Especificação Técnica: Melancia redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 
Em caso de produto estragado o fornecedor se responsabiliza pela troca imediata. 
 
3.242 MELAO 
Quantidade:580 kg 
Especificação Técnica: Livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Em caso de produto estragado o 
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fornecedor se responsabiliza pela troca imediata. 
 
3.243 MILHARINA 
Quantidade: 500 unid. 
Especificação Técnica: FLOCOS DE MILHO tipo Milharina, sem sal, em embalagem de 500 gramas, 
PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 6 meses, impresso na embalagem. 
 
3.244 MILHO PARA PIPOCA 
Quantidade: 2.625 unid  
Especificação Técnica: MILHO PARA PIPOCA, embalados em plástico atóxico, transparente e 
incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A 
embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de 
validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem de 500 g. 
 
3.245 MILHO VERDE EM CONSERVA 
Quantidade: 1.935 unid  
Especificação Técnica: Milho verde em conserva. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiar aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. 
Embalagem de com no mínimo 280 gramas. 
 
3.246 MOLHO DE TOMATE 
Quantidade: 566 unid.  
Especificação Técnica: Molho de tomate pronto, tradicional, contendo no mínimo 520 gramas, com 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
 
3.247 MORTADELA MISTA SEM GORDURA 
Quantidade:  535 kg 
Especificação Técnica: Mortadela Mista Fatiada, sem cubos de gordura, sem pimenta, com cor e 
sabor característicos do produto, em embalagem de 1 kg. 
 
3.248 MOSTARDA 
Quantidade:  3 kg 
Especificação Técnica: Mostarda 400 g contendo identificação do produto, data de fabricação e 
prazo de validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 
 
3.249 NOS MOSCADA MOIDA  
Quantidade: 62 unid.  
Especificação Técnica: Nos Moscada moída embalagem plástica contendo 10g. 
 
3.250 ÓLEO DE SOJA 
Quantidade: 5.013 unidades  
Especificação Técnica: Óleo refinado de soja, tipo 1, preparado a partir de grãos de soja sãos e 
limpos. Embalagem pet com absorvedores de uv, 900ml. 
 
3.251 ORÉGANO 
Quantidade: 435 unid.  
Especificação Técnica: Orégano, contendo 100 gramas, com identificação do produto, Marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
 
3.252 OVOS  
Quantidade: 3.456 dúzias 
Especificação Técnica: Tipo extra, classe A, íntegro, sem manchas ou sujidades, tamanho uniforme 
e cor vermelha, proveniente de avicultor com inspeção oficial. Apresentar casca lisa, pouco porosa, 
resistente e formato característico. Embalados em caixa de papelão ou isopor. 
 
3.253 PÁ COLETORA DE LIXO 
Quantidade: 216 unidades 
Especificação Técnica: Pá coletora lixo, com coletor medindo aproximadamente 26cm e cabo 15cm, 
ambos de plástico resistente. 
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3.254 PALHA DE AÇO Nº. 2 
Quantidade: 496 unidades. 
Especificação Técnica: Palha de aço nº.2, pacote com 1 unidade. 
 
3.255 PANELA DE ALUMINIO 
Quantidade: 44 unidades. 
Especificação Técnica: Panela em alumínio batido tipo caçarola com tampa e alça de madeira alta 
nº38 capacidade mínima de 20 litros diâmetro de 38  x 18 cm. 
 
3.256 PANELA DE ALUMINIO 
Quantidade: 46 unidades. 
Especificação Técnica: Panela de alumínio batido tipo caçarola com capacidade mínima de 5 litros. 
 
3.257 PANELA DE PRESSÃO 
Quantidade: 48 unidades. 
Especificação Técnica: Panela de pressão com capacidade mínima de 12 litros. 
 
3.258 PANELA DE PRESSÃO 
Quantidade: 47 unidades. 
Especificação Técnica: Panela de pressão com capacidade mínima de 7 litros. 
 
3.259 PANELA DE ALUMINIO 
Quantidade: 36 unidades. 
Especificação Técnica: Panela em alumínio batido tipo caçarola com tampa e alça de madeira alta 
nº34 capacidade mínima de 14,5 litros e com diâmetro de 34 x 16 cm. 
 
3.260 PANO AZUL PARA LIMPEZA 
Quantidade:  682 unid.  
Especificação Técnica: Pano leve azul para limpeza com medida mínima de 58x33cm, pacotes 
contendo 5 unidades. 
 
3.261 PANO DE COPA  
Quantidade: 657 unidades 
Especificação Técnica: Pano de Copa 100% Algodão com medidas mínimas de 70cmX45cm cor 
branca. 
 
3.262 PANO DE PRATO 
Quantidade: 1.936 unidades. 
Especificação Técnica: Pano de prato, para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em 
cores claras, medindo 40x66cm. 
 
3.263 PANO DE SACO 
Quantidade: 645 unidades. 
Especificação Técnica:  Pano de Saco de Algodão, costurado medindo no mínimo 50cmX60cm. 
 
3.264 PANO PARA CHÃO  
Quantidade: 1.793 unidades. 
Especificação Técnica: Pano para limpeza do chão com medidas de 40CM X 67CM. 
 
3.265 PÃO CACHORRO QUENTE 
Quantidade: 1.935 unid. 
Especificação Técnica: Pão tipo hot dog, produto obtido por processamento tecnológico adequado, 
da massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura. O pão deve ser 
cortado na vertical (sentido do comprimento) e não deve apresentar queimaduras e sua coloração 
deve mostrar tonalidade regulares.  
 
3.266 PÃO DE FORMA DE LEITE FATIADO 
Quantidade: 1.180 kg 
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Especificação Técnica: Pão de forma, pacote de 500g, fresco, macio, sem presença de sujidades, 
feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. 
 
3.267 PÃO DE FORMA FATIADO 
Quantidade: 1.132 kg 
Especificação Técnica: Pão de forma, (sanduíche), pacote de 500g, fresco, macio, sem presença de 
sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. 
 
3.268 PÃO DE FORMA SEM CASCA 
Quantidade: 1.070 kg 
Especificação Técnica: Pão de forma sem casca, (sanduíche), pacote de 500g, fresco, macio, sem 
presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica 
atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data 
de fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. 
 
3.269 PÃO DE QUEIJO 
Quantidade: 250 kg 
Especificação Técnica: Pão de queijo - apresentação assado. Tamanho médio. Sabor queijo. 
 
3.270 PÃO DOCE COM CREME 
Quantidade: 200 unid. 
Especificação Técnica: Pão tipo doce com creme - ingredientes farinha trigo / fermento / sal / açúcar 
/ margarina e água. 
 
3.271 PÃO FRANCES 
Quantidade: 2.770 kg 
Especificação Técnica: Pão tipo Frances: composição mínima da massa: 40g de farinha de trigo, 
0,8g de sal, 0,4g de reforçador, 24ml de água, 0,2g de açúcar, 1,2g de fermento biológico, 0,4g de 
gordura vegetal, pesando 50g por unidade, vida útil 06horas. 
 
3.272 PÃO INTEGRAL FATIADO 
Quantidade: 100 unid. 
Especificação Técnica: Pão de forma integral, (sanduíche), pacote de 500g, fresco, macio, sem 
presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica 
atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data 
de fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. 
 
3.273 PÁ PARA CALDEIRAO 
Quantidade: 16 unidades 
Especificação Técnica: Pá para caldeirão (remo plástico), em polietileno, na cor branca, com cabo 
em polietileno, medindo aproximadamente 8x60cm. 
 
3.274 PAPEL ALUMÍNIO 
Quantidade: 326 unid. 
Especificação Técnica: Papel alumínio, rolo de no mínimo 45cmX7,5m. Alumínio reciclável e não 
perecível. 
 
3.275 PAPEL HIGIÊNICO 
Quantidade: 18.034 unid.  
Especificação Técnica: Papel Higiênico extra branco, picotado, pacotes com 8 rolos de 60 metros 
cada. 
 
3.276 PAPEL HIGIÊNICO 
Quantidade: 20 unid.  
Especificação Técnica: Papel Higiênico com folha de alta qualidade, neutro, picotado, texturizado, 
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pacotes com 8 rolos de 60mx10. 
 
3.277 PAPEL TOALHA  
Quantidade: 22.069 unid. 
Especificação Técnica: Papel Toalha Inter folha Branco 2 Dobras, 100% Celulose, Caixa Com 1000 
Papel toalha inter folha para as mãos extra luxo, 2 dobras. Não tem cheiro, alta absorção. Virgem 
21x23. 
 
3.278 PAPEL TOALHA  
Quantidade:  1.750 unid.  
Especificação Técnica: Papel Toalha Picotado contendo 2 rolos de 120 folhas cada. 
 
3.279 PEDRA SANITARIA 
Quantidade: 1.885 unidades 
Especificação Técnica: Pedra sanitária c/suporte plástico, com no mínimo 25gr Pedra sanitária 
c/suporte plástico, com no mínimo 25gr, fragrância de lavanda, floral ou campestre, devendo a pedra 
ser embalada em saco plástico lacrado e este em caixa individual contendo informações sobre o 
produto, constando prazo de validade mínimo de 2 anos a contar da data de fabricação, na data de 
entrega a fabricação não poderá ser superior a 6 meses. Com registro ou notificação válidos na 
ANVISA. Embalagem caixa com 01 unidade. 
 
3.280 PEGADOR DE MASSAS 
Quantidade: 12 unidades 
Especificação Técnica: Pegador de massas em aço inox. 
 
3.281 PEIXE INTEIRO 
Quantidade: 860 KG 
Especificação Técnica: Peixe in natura, espécie tambaqui, apresentação inteiro. 
 
3.282 PENEIRA 
Quantidade: 54 unidades  
Especificação Técnica: Em aço inox formato oval suporte nas extremidades cabo em polipropileno 
grande. 
 
3.283 PEPINO CAIPIRA 
Quantidade: 749 kg 
Especificação Técnica: Pepino de tamanho médio, integro, com maturação apropriada, sem 
ferimentos. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no processo 
seletivo de padrão de qualidade. Os produtos (legumes) devem apresentar o peso nas 
embalagens confirmando o pedido feito. 
 
3.284 PILÃO 
Quantidade: 8 unid.  
Especificação Técnica: Pilão com socador em alumínio batido, tamanho médio. 
 
3.285 PILHA AAA 
Quantidade: 629 unid.  
Especificação Técnica: Pilha alcalina palito, tamanho AAA Pilha alcalina palito, tamanho AAA, 1,5V 
não recarregável, cartela com duas unidades. 
 
3.286 PILHA AA 
Quantidade: 215 unid.  
Especificação Técnica: Pilha alcalina pequena, tamanho AA, 1,5V não recarregável, cartela com 
quatro unidades 
 
3.287 PIMENTA DO REINO 
Quantidade: 6 unid 
Especificação Técnica: Pimenta do reino em pó, pacote com 3 gr; 
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3.288 PIMENTÃO VERDE 
Quantidade: 625 kg 
Especificação Técnica: De primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Não serão aceitos 
produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de 
qualidade. Os produtos (legumes) devem apresentar o peso nas embalagens confirmando o 
pedido feito. 
 
3.289 PIRULITO 
Quantidade: 500 unid.  
Especificação Técnica: Pirulito com cabo, tamanho padrão, diversos sabores, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade, embalagem com no mínimo 1 kg. 
 
3.290 PLACA DE POLIETILENO  
Quantidade: 68 unidades  
Especificação Técnica: Placa de polietileno para corte de alimentos com medidas de 50x 30x 1,5cm 
cor branca. 
 
3.291 POLPA DE FRUTA 
Quantidade: 1.843 Kg 
Especificação Técnica: Polpa de fruta, produzida de fruta em bom estado de consumação, 
congelada e embalada em sacos plásticos com peso de 1 Kg. Sabores de abacaxi, acerola, laranja, 
limão, melão e mamão. 
 
3.292 POLVILHO AZEDO 
Quantidade:  500 kg 
Especificação Técnica: POLVILHO AZEDO. Empacotado em plástico atóxico, isento de bolores, 
substâncias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal – Embalagem 500 g, 
termosseladas, contendo informações do fabricante, lote e data de validade (mínima de seis meses a 
contar da data de fabricação), com registro no órgão competente. 
 
3.293 POLVILHO DOCE 
Quantidade: 418 kg 
Especificação Técnica: POLVILHO DOCE. Empacotado em plástico atóxico, isento de bolores, 
substâncias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal – Embalagem 500 g, 
termosseladas, contendo informações do fabricante, lote e data de validade (mínima de seis meses a 
contar da data de fabricação), com registro no órgão competente. 
 
3.294 POTE DE PLASTICO 
Quantidade: 25 unidades 
Especificação Técnica: Pote de plástico com tampa com capacidade mínima de 10 litros. 
 
3.295 POTE DE PLASTICO 
Quantidade: 16 unidades 
Especificação Técnica: Pote de plástico com tampa com capacidade mínima de 3 litros. 
 
3.296 POTE DE PLASTICO 
Quantidade: 108 unidades 
Especificação Técnica: Pote de plástico com tampa com capacidade mínima de 5 a 6 litros. 
 
3.297 POTE DE PLASTICO 
Quantidade: 35 unidades 
Especificação Técnica: Pote de plástico retangular, alto transparente e grande para freezer, com 
tampa, capacidade 5,2 litros. 
 
3.298 PRATO DESCARTÁVEL 
Quantidade:  2.504 unid  
Especificação Técnica: Prato descartável p/ refeição branco plástico fabricado com polipropileno, 
descartável, higiênico (pacote c/ 10 unidades) produzido conforme norma ABNT. 
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3.299 PRATO DE VIDRO 
Quantidade: 1.130 unidades 
Especificação Técnica: Prato de vidro fundo, para sopa resistente a altas temperaturas, 
transparente, 500 ml. 
 
3.300 PRENDEDOR DE ROUPA 
Quantidade: 473 unid. 
Especificação Técnica: Prendedor de roupa de plástico com mola, pacotes com 12 unidades. 
 
3.301 PRENDEDOR DE ROUPA 
Quantidade: 10 unid. 
Especificação Técnica: Prendedor de roupa de plástico (grande) com mola, pacotes com 12 
unidades. 
 
3.302 PRESUNTO 
Quantidade: 1.305 kg 
Especificação Técnica: PRESUNTO, fatiado. Produto livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha 
encobrir possíveis alterações, embalagens que contenham especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de vencimento. Apresentar ficha técnica assinada pelo 
responsável técnico pelo estabelecimento. 
 
3.303 QUEIJO BRANCO 
Quantidade: 888 kg 
Especificação Técnica: QUEIJO BRANCO, fatiado. Produto livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que 
venha encobrir possíveis alterações, embalagens que contenham especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de vencimento. Apresentar ficha técnica assinada pelo 
responsável técnico pelo estabelecimento. 
 
3.304 QUEIJO MUSSARELA 
Quantidade: 2.201 kg 
Especificação Técnica: QUEIJO MUSSARELA, fatiado. Produto livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que 
venha encobrir possíveis alterações, embalagens que contenham especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de vencimento. Apresentar ficha técnica assinada pelo 
responsável técnico pelo estabelecimento. 
 
3.305 QUEIJO RALADO PARMESÃO 
Quantidade: 460 unid.  
Especificação Técnica: Queijo parmesão ralado. Composição: queijo parmesão ralado 75%, queijo 
montanhês, queijo tropical, queijo mussarela (leite, coalho, fermento lácteo, sal, antiaglutinante: 
celulose microcristalina ou dióxido de silício, conservador ácido sórbico). Sem glúten. Pacote de 50g. 
 
3.306 RALADOR INOX 
Quantidade: 22 unid.  
Especificação Técnica: Ralador em aço Inox com quatro faces e com cabo em polipropileno. 
 
3.307 RASTELO 
Quantidade: 121 unid.  
Especificação Técnica: Rastelo regulável para grama e jardim, com cabo de madeira. 
 
3.308 RECARGA DE GAS 
Quantidade: 4.224. 
Especificação Técnica: Carga de gás de cozinha, GLP, 13KG 
 
3.309 REFRIGERANTE 
Quantidade: 1.121 unid. - fardos 
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Especificação Técnica: Refrigerantes com embalagem de 2 litros sabores sortidos em fardos de 06 
unidades. 
 
3.310 REPOLHO BRANCO 
Quantidade: 1.172 kg 
Especificação Técnica: REPOLHO, branco, cabeças fechadas, de boa qualidade, sem ferimentos, 
firmes, sem manchas e coloração uniforme. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que 
não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos (legumes) devem 
apresentar o peso nas embalagens confirmando o pedido feito. 
 
3.311 REQUEIJÃO 
Quantidade: 258 kg 
Especificação Técnica: REQUEIJÃO; cremoso; embalado em copo hermeticamente fechado – copo 
250 g. Embalagem contendo informações do fabricante e registro no órgão competente. 
 
3.312 RODO DE ALUMINIO  
Quantidade: 332 unid. 
Especificação Técnica: Rodo de alumínio com 50 cm de base, com cabo, tamanho grande. 
 
3.313 RODO DE MADEIRA 
Quantidade: 224 unid. 
Especificação Técnica: Rodo de madeira com base de 40 cm com borracha dupla, com cabo. 
 
3.314 RODO DE MADEIRA 
Quantidade: 563 unid. 
Especificação Técnica: Rodo de madeira de 60 cm com conexão plástica borracha reforçada e cabo 
de madeira encapado. 
 
3.315 RODO GRANDE PLÁSTICO 
Quantidade: 243 unid. 
Especificação Técnica: Rodo grande de plástico 60cm, com cabo. 
  
3.316 RUCÚLA - maços 
Quantidade: 1.240 unid. 
Especificação Técnica: RÚCULA – de 1ª qualidade, tenra e fresca, isenta de material terroso, com 
coloração uniforme e sem manchas, livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos 
resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. Não 
serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de 
padrão de qualidade.  
 
3.317 SABÃO EM BARRA 
Quantidade: 2.679 unid. 
Especificação Técnica: Sabão em pedra neutro contendo 5 unidades de 200g cada. 
 
3.318 SABÃO EM PÓ 
Quantidade: 7.643 unid. 
Especificação Técnica: Sabão em pó, biodegradável, caixa de 1 kg, Multi Ação Composição. 
Tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, 
essência, água, alvejante e carga. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde 
 
3.319 SABONETE 
Quantidade: 4.948 unidades 
Especificação Técnica: Sabonete, em tablete, uso adulto, de fragrância suave. O sabonete deverá 
possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo 
do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento 
precoce e não causar irritabilidade dérmica.  Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, 
validade e número de registro no Ministério da Saúde. 
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3.320 SABONETE ANTI-SEPTICO 
Quantidade: 1.150 unidades 
Especificação Técnica: Sabonete antisséptico 90 gramas. 
 
3.321 SABONETE LÍQUIDO 
Quantidade: 1.355 unidades. 
Especificação Técnica: de teor cosmético, agentes hidratantes, nutrientes e emolientes, consistência 
semi-gel. Densidade a 20/4(g/cm3) = 1,01 a 1,05, pH 6,5 a 7,5 para limpeza de mãos. Apresentado 
em embalagem bomba de polietileno com 02 litros, devidamente rotulada com a identificação do 
produto, prazo de validade, numero de lote, registro/notificação no Ministério da Saúde, instruções e 
cuidados na utilização. 
 
3.322 SABONETE LÍQUIDO 
Quantidade: 1.242 unidades. 
Especificação Técnica: de teor cosmético, agentes hidratantes, nutrientes e emolientes, consistência 
semi-gel. Densidade a 20/4(g/cm3) = 1,01 a 1,05, pH 6,5 a 7,5 para limpeza de mãos. Apresentado 
em embalagem bomba de polietileno com 05 litros, devidamente rotulada com a identificação do 
produto, prazo de validade, numero de lote, registro/notificação no Ministério da Saúde, instruções e 
cuidados na utilização. 
 
3.323 SACO DE ALGODÃO ALVEJADO 
Quantidade: 420 unidades 
Especificação Técnica: Bolsa para chão, branca, dupla, 100% de algodão, alvejada, pré-amaciado, 
super resistente, com trama grossa (bem fechada), medindo 50x60cm, para uso doméstico. Embalada 
em saco plástico transparente contendo 01 unidade. 
 
3.324 SACO PARA LIXO 
Quantidade: 11.201 unid. 
Especificação Técnica: Saco plástico para lixo de 100 litros, pacote com 5 unidades. Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/1305. 
 
3.325 SACO PARA LIXO 
Quantidade: 1.640 unid. 
Especificação Técnica: Saco plástico para lixo de 150 litros, pacote com 10 unidades. Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. 
 
3.326 SACO PARA LIXO 
Quantidade:  6.680 unid. 
Especificação Técnica: Saco plástico para lixo de 15 litros, pacote com 10 unidades. Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. 
 
3.327 SACO PARA LIXO 
Quantidade: 12.561 unid. 
Especificação Técnica: Saco plástico para lixo de 30 litros, pacote com 10 unidades. Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. 
 
3.328 SACO PARA LIXO 
Quantidade: 9.435 unid. 
Especificação Técnica: Saco plástico para lixo de 50 litros, pacote com 10 unidades. 
 
3.329 SAGU 
Quantidade: 300 unid. 
Especificação Técnica: SAGU, embalagem de polietileno atóxico, termosselada, isenta de mofo ou 
bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, 
nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, número do registro no órgão 
competente. Embalagem 500 g. 

 

3.330 SALAMONIACO 
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Quantidade: 410 unid.  
Especificação Técnica: Sal amoníaco, com prazo de validade mínima de 12 meses, pacote de no mínimo 

30g, data de fabricação não superior a 30 dias.  

 
3.331 SAL REFINADO 
Quantidade: 1.176 kg 
Especificação Técnica: SAL REFINADO, iodado, procedência nacional, pacotes de 1 kg. Contendo 
sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 (dez) e máxima de 15 (quinze) mg de iodo por 1 
(um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Embalados em plástico atóxico, 
transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias 
nocivas. Na embalagem deverá estar declarada marca, nome e endereço do empacotador, prazo de 
validade, lote, peso líquido e registro no órgão competente. 
 
3.332 SALSICHA 
Quantidade: 1.779 kg 
Especificação Técnica: Preparada com carnes em perfeito estado de conservação. Não deverá 
apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato líquido, partes flácidas ou consistência anormal. Não 
será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. 
 
3.333 SAPONACEO  
Quantidade: 160 unidades 
Especificação Técnica: Saponáceo cremoso.  Frasco plástico de 300 ml.  A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 
. 
3.334 SARDINHA 
Quantidade: 1.668 unid. 
Especificação Técnica: Sardinha em lata preparada com sardinhas frescas, limpas, evisceradas, 
descamadas, livre de nadadeira e submetias a prévia inspeção sanitária, embalagem de 125 gramas.  
 
3.335 SHAMPO PARA CABELO 
Quantidade: 125 unidades 
Especificação Técnica: Shampoo para cabelo de uso diário, frasco com 300 ml. 
 
3.336 SODA CAUSTICA 
Quantidade: 177 unidades 
Especificação Técnica: Soda caustica em escamas, embalagem de 1kg. 
 
3.337 SUCO ARTIFICIAL 
Quantidade: 2.887 unidades 
Especificação Técnica: Suco artificial em pacotes de 450gramas com sabores diversos. 
 
3.338 SUPORTE DE BOTIGÃO DE GAS 
Quantidade: 44 unidades 
Especificação Técnica: Suporte para botijão de gás reforçado com rodas e arame. 
 
3.339 TEMPERO COMPLETO 
Quantidade: 1.267 unidades 
Especificação Técnica: Tempero Completo – Ingredientes: sal, cebola, alho, cebolinha, salsa, 
manjericão, realçador de sabor glutamato monossódico, aromatizante e conservador metabissulfito de 
sódio. Não contém glutén. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso 
e validade estampada no rótulo da embalagem. Pote com 1KG. 
 
3.340 TEMPERO  
Quantidade: 24 unidades 
Especificação Técnica: Tempero – Ingredientes: sal, cebola, alho, cebolinha, salsa, manjericão, 
realçador de sabor glutamato monossódico, aromatizante e conservador metabissulfito de sódio. Não 
contém glutén. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade 
estampada no rótulo da embalagem. Pote com 60g. 
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3.341 TOALHA DE LAVABO 
Quantidade: 75 unidades 
Especificação Técnica: Toalha de lavabo, grossa e felpuda, 100% algodão, em cores. Variadas, 
medindo 0,30 x 0,50m.  
 
3.342 TOALHA DE ROSTO 
Quantidade: 632 unidades 
Especificação Técnica: Toalha de rosto, grossa e felpuda, 100% algodão, em cores. Variadas, 
medindo 44 x 72cm. 
 
3.343 TOMATE 
Quantidade: 2.868 kg 
Especificação Técnica: TOMATE – de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentando grau médio de 
maturação, com casca sã, sem rupturas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na 
embalagem etiqueta de pesagem. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se 
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos (legumes) devem 
apresentar o peso nas embalagens confirmando o pedido feito. 
 
3.344 TOUCA DESCARTÁVEL 
Quantidade: 100 unid. 
Especificação Técnica: Touca descartável - touca descartável, sanfonada, com elástico duplo 
circundando toda a extremidade, material 100% polipropileno, atóxico, de cor branca, descartável, 
hipoalergênica, anatômica e de fácil ajuste. Gramatura mínima 20 gramas. Pacote com 100 unidades. 
 
3.345 VAGEM 
Quantidade: 100 kg 
Especificação Técnica: VAGEM – verde, nova, de 1ª qualidade, sãs, sem rupturas, com coloração 
uniforme e sem manchas, livre de enfermidades, não deve estar danificada por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. 
 
3.346 VASSOURA COM CERDAS DE NAYLON 
Quantidade: 1.027 unidades 
Especificação Técnica: Vassoura com cerdas de nylon luxo, base em madeira resistente, cerdas 
com comprimento mínimo (saliente) de 11cm e espessura média de 0,8mm, dispostas em no mínimo 
4 carreiras de tufos justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base, a fixação das cerdas 
à base deverá ser firme e resistente, cabo de madeira plastificado medindo 1,20m, com 
emborrachado na ponta para rosquear com facilidade na base da vassoura e com gancho na outra 
ponta do cabo para pendurar, com perfeito acabamento, uso doméstico. 
 
3.347 VASSOURA DE PALHA 
Quantidade: 664 unidades 
Especificação Técnica: Vassoura, com cepa e cerdas de palha, tipo 05 fios, amarração com arame, 
cabo madeira medindo 1,20m, comprimento cerdas 60 cm. 
 
3.348 VASSOURA SANITÁRIA 
Quantidade: 268 unidades 
Especificação Técnica: Vassoura sanitária, com cerdas de nylon, cabo de madeira. 
 
3.349 VINAGRE - branco 
Quantidade: 768 unidades  
Especificação Técnica: Fermentado acético de álcool. Vinagre tipo Agrin embalados em vidros de 
750 ml.  
 
3.350 VINAGRE - tinto 
Quantidade: 732 unidades  
Especificação Técnica: Fermentado acético vinho tinto. Vinagre tipo Agrin embalados em vidros de 
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750 ml.                                                                    
 
3.351 XÍCARA 
Quantidade: 48 unidades  
Especificação Técnica: Xícara café/cha de 50 ml 6/3,5cm em porcelana branca, com pires do 
mesmo material. 
 
4. VALOR DE REFERÊNCIA 

 
PLANILHA UNIFICADA – TODAS AS SECRETARIAS 

Item Descrição UND QTD Valor Unit. Valor Total 

01 ABACATE un - unidade 190 4,79 910,10 

02 ABACAXI PEROLA un - unidade 516 4,61 2.378,76 

03 ABOBORA CABOTIA 
kg - 

Quilograma 
1.550 2,99 4.634,50 

04 ABOBRINHA VERDE 
kg - 

Quilograma 
1.565 2,99 4.679,35 

05 ABSORVENTE INTIMO C/ 8 UN un - unidade 60 5,03 301,80 

06 ACAFRAO 30G un - unidade 730 1,89 1.379,70 

07 ACELGA un - unidade 1.035 6,64 6.872,40 

08 
ACHOCOLATADO EM PO LATA 400 
GRS 

un - unidade 2.494 8,15 20.326,10 

09 ACIDO PARA LIMPEZA 2 LITROS un - unidade 604 11,09 6.698,36 

10 ACUCAR CRISTAL (PCT 2  KG) un - unidade 8.108 5,90 47.837,20 

11 ACUCAR REFINADO PCTE 1 KG un - unidade 280 4,49 1.257,20 

12 
ADOCANTE DIETETICO EM PO 
PARA USO CULINARIO 

un - unidade 50 19,90 995,00 

13 
ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 
200ML 

un - unidade 77 4,95 381,15 

14 
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX 
C/ 48 UN 

un - unidade 2.000 1,06 2.120,00 

15 
AGUA MINERAL (RECARGA) 20 
LITROS 

un - unidade 788 5,90 4.649,20 

16 
AGUA MINERAL SEM GAS 
(FARDO) 

un - unidade 1.870 16,10 30.106,52 

17 AGUA SANITARIA 2 LTS un - unidade 11.362 5,85 66.467,70 

18 ALCOOL 1LT un - unidade 3.142 5,75 18.066,50 

19 ALCOOL EM GEL 500G un - unidade 3.997 6,60 26.380,20 

20 ALFACE un - unidade 1.715 3,09 5.299,35 

21 ALGODAO 50 GR un - unidade 295 3,95 1.165,25 

22 ALHO 
kg - 

Quilograma 
916 22,50 20.610,00 

23 AMACIANTE 2 LTS un - unidade 824 5,99 4.935,76 

24 AMENDOIM CRU SEM CASCA un - unidade 554 8,22 4.553,88 

25 AMIDO DE MILHO CAIXA 1KG un - unidade 620 9,01 5.586,20 

26 
APARELHO DE BARBEAR COM 02 
LAMINAS 

un - unidade 110 3,19 350,90 
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27 APRESUNTADO  KG un - unidade 2.117 12,64 26.758,88 

28 
ARROZ AGULHINHA  TIPO 1 PCT 
5KG 

un - unidade 4.485 14,99 67.230,15 

29 
ASSADEIRA RETANGULAR 22 CM 
EM ALUMINIO 

un - unidade 26 29,45 765,70 

30 
ASSADEIRA RETANGULAR DE 
ALUMINIO Nº 4 

un - unidade 30 43,99 1.319,70 

31 
ATUM EM CONSERVA RALADO 
170 G 

un - unidade 300 6,85 2.055,00 

32 AVEIA EM FLOCOS 170 G un - unidade 12 3,59 43,08 

33 
AVENTAL DE PVC TAMANHO 
62X42 

un - unidade 319 20,90 6.667,10 

34 
AZEITONAS VERDES COM 
CAROCO 500G 

un - unidade 691 11,75 8.119,25 

35 
BACIA DE PLASTICO  CAPACIDADE 
35 LITROS - SELO INMETRO 

un - unidade 48 37,64 1.806,72 

36 
BACIA DE PLASTICO COM 
CAPACIDADE 10L COM SELO 
INMETRO 

un - unidade 74 15,49 1.146,26 

37 
BACIA DE PLASTICO COM 
CAPACIDADE 20L COM SELO 
INMETRO 

un - unidade 74 14,14 1.046,36 

38 BACON un - unidade 1.048 17,67 18.518,16 

39 BALA 1KG un - unidade 585 9,59 5.610,15 

40 BALDE DE PLASTICO 12 LTS un - unidade 410 9,99 4.095,90 

41 
BALDE DE PLASTICO 18 LTS ALÇA 
DE FERRO 

un - unidade 253 27,45 6.944,85 

42 BANANA MACA un - unidade 1.645 4,19 6.892,55 

43 BANANA NANICA 
kg - 

Quilograma 
1.180 4,25 5.015,00 

44 BATATA DOCE ROXA 
kg - 

Quilograma 
2.035 3,29 6.695,15 

45 BATATA INGLESA 
kg - 

Quilograma 
3.240 2,87 9.298,80 

46 BEBIDA LÁCTEA 900G un - unidade 800 3,99 3.192,00 

47 BETERRABA 
kg - 

Quilograma 
1.480 3,07 4.543,60 

48 
BICARBONATO DE SODIO PCT 30 
G 

un - unidade 110 1,89 207,90 

49 BISCOITO DOCE 400G un - unidade 3.790 4,79 18.154,10 

50 
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 
DE COCO 400G 

un - unidade 3.599 5,00 17.995,00 

51 BISCOITO SALGADO 400G un - unidade 8.529 4,75 40.504,22 

52 BOLACHÃO DE MEL un - unidade 600 7,79 4.674,00 

53 BOLO RECHEADO 
kg - 

Quilograma 
265 33,50 8.877,50 

54 BOMBOM PCT 1 KG un - unidade 494 39,20 19.364,80 



 

 

 

                                                      
 
             

Travessa Álvaro Teixeira Costa, 50, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3100                  
 

55 
BOTA  SEG. PVC Nº 36 BRANCA 
CANO CURTO FORRO POLIESTER, 
SOLADO ANTIDERRAPANTE 

un - unidade 38 47,95 1.822,10 

56 
BOTA SEG. PVC Nº 37 BRANCA 
CANO CURTO FORRO  POLIESTER, 
SOLADO ANTIDERRAPANTE 

un - unidade 113 47,95 5.418,35 

57 
BOTA SEG. PVC Nº 38 - BRANCA 
CANO CURTO FORRO POLIESTER, 
SOLADO ANTIDERRAPANTE 

un - unidade 130 47,95 6.233,50 

58 
BOTA SEG. PVC Nº 39 - BRANCA 
CANO CURTO FORRO  POLIESTER, 
SOLADO ANTIDERRAPANTE 

un - unidade 119 47,95 5.706,05 

59 
BOTA SEG. PVC Nº 40  BRANCA 
CANO CURTO FORRO POLIESTER, 
SOLADO ANTIDERRAPANTE 

un - unidade 29 47,95 1.390,55 

60 CAFE EM PO 500 GR ( SELO ABIC) un - unidade 9.332 11,39 106.291,48 

61 
CAIXA ORGANIZADORA  PLÁSTICO 
TRANSP. C/ TAMPA - CAP. 25 LTS 

un - unidade 121 38,28 4.631,88 

62 
CAIXA TERMICA DE POLIETILENO 
C/ TAMPA CAP. 25 LITROS 

un - unidade 4 128,90 515,60 

63 
CALDO DE CARNE CAIXA C/ 126 
GRS 

un - unidade 1.986 3,99 7.924,14 

64 
CALDO DE GALINHA ,CX COM 126 
GRS 

un - unidade 531 3,99 2.118,69 

65 CAMOMILA PCTE 5GRS un - unidade 395 1,98 782,10 

66 CANECA DE ALUMINIO N18 3,5L un - unidade 97 39,95 3.875,15 

67 
CANECA DE PLASTICO RESISTENTE 
A TEMPERATURA 300ML 

un - unidade 851 10,95 9.318,45 

68 
CANECAO EM ALUMINIO POLIDO 
14CM 

un - unidade 29 31,70 919,30 

69 
CANECAO EM ALUMINIO POLIDO 
16CM 

un - unidade 21 31,57 662,97 

70 CANELA EM PO PCT 10 GRS un - unidade 216 1,84 397,44 

71 
CANELA EM RAMA PCTE COM 10 
GRS 

un - unidade 43 1,94 83,42 

72 CANJICA AMARELA 500GR un - unidade 563 2,84 1.598,47 

73 CANJICA BRANCA 500 G un - unidade 270 2,99 807,30 

74 CARNE BOVINA - ACEM MOIDA un - unidade 2.785 13,23 36.845,55 

75 CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO 
kg - 

Quilograma 
2.400 14,99 35.976,00 

76 CARNE BOVINA - BIFE un - unidade 1.810 19,14 34.643,40 

77 CARNE BOVINA (COSTELA) un - unidade 1.500 9,99 14.985,00 

78 CARNE BOVINA COXAO DURO 
kg - 

Quilograma 
1.530 19,55 29.911,50 

79 CARNE BOVINA COXÃO MOLE 
kg - 

Quilograma 
1.968 19,55 38.474,40 
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80 CARNE BOVINA (PALETA) 
kg - 

Quilograma 
1.450 17,05 24.722,50 

81 CARNE BOVINA - PONTA DE PEITO un - unidade 1.568 11,69 18.329,92 

82 
CARNE DE 1 COM OSSO, SEM 
PELANCA 

kg - 
Quilograma 

4.065 18,59 75.568,35 

83 CARNE DE 2ª ACEM SEM OSSO 
kg - 

Quilograma 
2.500 14,49 36.225,00 

84 
CARNE DE FRANGO - COXA E 
SOBRECOXA 

kg - 
Quilograma 

8.442 8,36 70.575,12 

85 CARNE DE FRANGO - INTEIRO 
kg - 

Quilograma 
686 6,55 4.493,30 

86 CARNE DE FRANGO - PEITO 
kg - 

Quilograma 
1.697 8,89 15.086,33 

87 CARNE MOIDA 
kg - 

Quilograma 
3.361 10,79 36.265,19 

88 
CARNE SUINA, SEM OSSO, SEM 
PELE 

kg - 
Quilograma 

1.158 14,99 17.358,42 

89 CARNE SUINA - TIPO PALETA 
kg - 

Quilograma 
1.120 10,99 12.308,80 

90 CATCHUP FRASCO 1KG un - unidade 53 11,47 607,91 

91 CEBOLA 
kg - 

Quilograma 
2.064 2,98 6.150,72 

92 CENOURA 
kg - 

Quilograma 
2.111 3,48 7.346,28 

93 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML un - unidade 893 3,39 3.027,27 

94 CERA PASTA LATA 400 G un - unidade 8 14,45 115,60 

95 
CESTA BASICA ACONDICIONADA 
EM SACO PLASTICO RESISTENTE 

un - unidade 500 75,91 37.955,00 

96 
CESTO COM TAMPA EM 
POLIPROPILENO 35 LTS 

un - unidade 62 29,99 1.859,38 

97 CHA MATE (200GRS) un - unidade 4.893 6,99 34.202,07 

98 CHANTILLY 200 ML un - unidade 5 6,79 33,95 

99 CHEIRO VERDE (MACO) un - unidade 500 2,99 1.495,00 

100 CHINELO DE BORRACHA un - unidade 103 13,39 1.379,17 

101 CHINELO DE BORRACHA INFANTIL un - unidade 50 12,89 644,50 

102 CHOCOLATE EM BARRA un - unidade 5 22,03 110,15 

103 CHOCOLATE EM PO un - unidade 18 11,59 208,62 

104 CHUCHU 
kg - 

Quilograma 
1.080 4,04 4.363,20 

105 COADOR PARA CAFE EM TECIDO un - unidade 162 5,72 926,64 

106 COADOR PARA CAFE PAPEL, C/40 un - unidade 530 3,78 2.003,40 

107 COCO RALADO ADOCADO 100 G un - unidade 955 3,74 3.571,70 

108 COCO RALADO S/ ACUCAR 100 G un - unidade 435 5,49 2.388,15 

109 
COLHER DE SOBREMESA INOX 
CABO PLÁSTICO 

un - unidade 120 2,50 300,00 

110 
COLHER GRANDE PARA ARROZ 
COM CABO DE POLIAMIDA 

un - unidade 34 19,90 676,60 
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111 COLORIFICO 500 GR un - unidade 767 5,79 4.440,93 

112 
CONCHA ALUMINIO TAM. MEDIO 
C/ CABO PLASTICO N. 12 

un - unidade 19 15,66 297,54 

113 
CONDICIONADOR DE CABELO 300 
GRS 

un - unidade 120 10,35 1.242,00 

114 CONFETES FORMATO CORAÇÃO un - unidade 8 17,34 138,72 

115 
COPO DESCARTAVEL 180 ML 
PACOTE COM 100 UN 

un - unidade 36.572 3,90 142.630,80 

116 
COPO DESCARTAVEL 50 ML 
PACOTE COM 100 UN 

un - unidade 23.283 1,90 44.237,70 

117 
COPO DE VIDRO JOGO C/ 06 
UNIDADE 

un - unidade 58 33,90 1.966,20 

118 CORANTE ALIMENTICIO EM PÓ un - unidade 10 3,32 33,20 

119 CORANTE LIQUIDO un - unidade 10 5,36 53,60 

120 
CORDA DE NYLON P/ VARAL NO 5 
C/10 M COM SELO DO IMETRO 

un - unidade 247 5,76 1.422,72 

121 CORTADOR DE UNHAS GRANDE un - unidade 20 6,80 136,00 

122 CORTADOR DE UNHAS PEQUENO un - unidade 10 3,40 34,00 

123 COTONETE un - unidade 52 2,46 127,92 

124 COUVE MANTEIGA - MACO un - unidade 1.380 3,91 5.395,80 

125 CRAVO 10G un - unidade 120 3,05 366,00 

126 
CREME DE CONFEITEIRO PCTE  
500 GRS 

un - unidade 380 18,25 6.935,00 

127 CREME DE LEITE 200ML un - unidade 1.056 2,99 3.157,44 

128 CREME DENTAL 90 GRS un - unidade 448 2,99 1.339,52 

129 CREME DENTAL INFANTIL un - unidade 1.600 5,35 8.560,00 

130 CUCA RECHEADA 
kg - 

Quilograma 
600 14,99 8.994,00 

131 DESENTUPIDOR LIQUIDO 1LT un - unidade 130 19,90 2.587,00 

132 DESINFETANTE 2 LTS un - unidade 7.957 5,50 43.763,50 

133 
DESODORANTE ROLL 50 GRS 
FEMININO 

un - unidade 70 6,59 461,30 

134 
DESODORANTE ROLL 50 GRS 
MASCULINO 

un - unidade 70 6,59 461,30 

135 
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 
360ML 

un - unidade 560 9,99 5.594,40 

136 DETERGENTE LIQUIDO  500 ML un - unidade 8.597 1,95 16.764,15 

137 
DOCE DE FRUTAS EM PASTA 400 
GR 

un - unidade 312 5,50 1.716,00 

138 DOCE DE LEITE 400G un - unidade 639 6,50 4.153,50 

139 EMULSIFICANTE 200 GRS un - unidade 285 6,68 1.903,80 

140 ERVA DOCE 10G un - unidade 380 2,21 839,80 

141 ERVILHA EM CONSERVA 200 GRS un - unidade 1.365 2,00 2.730,00 

142 
ESCORREDOR MASSAS EM 
ALUMINIO  50CM DIAMETRO E 20 
A 30 CM ALT. 

un - unidade 22 40,19 884,18 
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143 
ESCOVA DE LAVAR ROUPA BASE 
DE MADEIRA DE CERDAS 
AMARELAS 

un - unidade 459 3,45 1.583,55 

144 
ESCOVA DE MAO CABO PLASTICO 
CERDAS DE ALTA RESISTENCIA 

un - unidade 231 3,49 806,19 

145 ESCOVA DENTAL ADULTO un - unidade 70 4,63 324,10 

146 ESCOVA DENTAL INFANTIL un - unidade 360 5,18 1.864,80 

147 
ESCOVA P/ LIMPEZA MAMADEIRA 
CABO PLASTICO E CERDAS EM 
NYLON 

un - unidade 140 21,09 2.952,60 

148 ESCOVA SANITARIA un - unidade 300 6,74 2.022,00 

149 
ESCUMADEIRA DE ACO INOX  
GRANDE 

un - unidade 44 21,59 949,96 

150 
ESCUMADEIRA DE ALUMINIO 
GRANDE 

un - unidade 24 19,99 479,76 

151 
ESPONJA DE LA DE ACO, PACOTE 
COM 08 UN 

un - unidade 2.493 1,99 4.961,07 

152 
ESPONJA DE LAVAR LOUCA, 
PCOTE C/ 1UNID. 

un - unidade 3.634 0,99 3.597,66 

153 

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA 
FACE COM FIBRAS ABRASIVAS, 
FIBRAS SINTETICA IMPREGNADAS 
E ESPUMA DE POLIURE 

un - unidade 1.494 0,99 1.479,06 

154 ESPONJA PARA BANHO INFANTIL un - unidade 1.700 7,50 12.750,00 

155 
ESSENCIA DE BAUNILHA FRASCO 
30 ML 

un - unidade 85 3,29 279,65 

156 EXTRATO DE TOMATE (850GRS) un - unidade 4.395 7,14 31.380,30 

157 
FACA DE MESA  PONTA EM ACO 
INOX COM CABO DE POLIAMIDA 

un - unidade 32 2,50 80,00 

158 
FACA PARA CARNE DE INOX 10" 
CABO DE POLIAMIDA 

un - unidade 44 22,49 989,56 

159 
FACA PARA CORTAR PAO DE ACO 
INOX 10" CABO DE POLIETILENO 

un - unidade 14 13,43 188,02 

160 
FARINHA DE MANDIOCA 
TORRADA 

un - unidade 1.560 6,50 10.140,00 

161 FARINHA DE QUIBE 500G un - unidade 440 4,44 1.953,60 

162 FARINHA DE ROSCA 500 GRS un - unidade 600 4,60 2.760,00 

163 
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 
KG 

un - unidade 4.912 3,43 16.848,16 

164 
FEIJAO CARIOCA TIPO 1, PACOTE 
1 KG 

un - unidade 4.396 6,60 29.013,60 

165 FEIJAO PRETO TIPO 1 un - unidade 2.075 7,19 14.919,25 

166 
FERMENTO BIOLOGICO 
GRANULADO 125 GRS 

un - unidade 814 6,65 5.413,10 

167 
FERMENTO QUIMICO EM PO 
LATA 250 GRS 

un - unidade 2.279 6,59 15.018,61 

168 FIGADO BOVINO ( BIFE) un - unidade 65 10,60 689,00 
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169 FILE DE FRANGO SEM OSSO un - unidade 1.196 14,25 17.043,00 

170 
FILME PLASTICO PARA 
ALIMENTOS ROLO 50 X 100 M 

un - unidade 404 4,06 1.640,24 

171 FILTRO DE PAPEL PARA CAFE un - unidade 417 3,62 1.509,54 

172 FLANELA 40X60 un - unidade 840 2,99 2.511,60 

173 
FLANELA AMARELA 100% 
ALGOAO 58 X 30 CM 

un - unidade 5 112,96 564,80 

174 
FLANELA AMARELA 100% 
ALGODÃO 58 X 40 CM 

un - unidade 1.449 3,36 4.868,64 

175 
FORMA DE PLASTICO 
RETANGULAR 28 X 42 CM NA COR 
BRANCA 

un - unidade 25 28,99 724,75 

176 FOSFORO PCT C/ 10 CXS un - unidade 144 2,90 417,60 

177 
FRIGIDEIRA COM TAMPA  ANTI 
ADERENTE COM CABO DE 
POLIETILENO 

un - unidade 52 39,90 2.074,80 

178 FUBA 1KG un - unidade 2.110 3,60 7.596,00 

179 FUBA DE MILHO PACOTE 500GR un - unidade 1.232 3,05 3.757,60 

180 
GARFO DE SOBREMESA AÇO INOX 
COM CABO DE POLIAMIDA 

un - unidade 40 2,50 100,00 

181 
GARRAFA TERMICA 01 LITRO 
TAMPA ROSQUEAVEL 

un - unidade 67 31,97 2.141,99 

182 GARRAFA TERMICA 5L un - unidade 65 40,33 2.621,45 

183 GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LTS un - unidade 88 108,74 9.569,12 

184 GELATINA 45G un - unidade 880 1,19 1.047,20 

185 GELEIA DE FRUTAS 400 G un - unidade 178 6,50 1.157,00 

186 GRANULADO P/ BOLO 150 GR un - unidade 330 3,45 1.138,50 

187 
GUARDANAPO DE PAPEL 1ª LINHA 
PACOTE COM 100 UNIDADES 

un - unidade 20 6,99 139,80 

188 
GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 
50 UNIDADES 

un - unidade 4.491 3,30 14.820,30 

189 INSETICIDA SPRAY  300ML un - unidade 469 10,99 5.154,31 

190 ISQUEIRO un - unidade 183 4,74 867,42 

191 
JARRA DE PLASTICO RESISTENTE 2 
LITROS 

un - unidade 107 9,09 972,63 

192 
JARRA DE PLASTICO RESISTENTE 5 
LITROS 

un - unidade 82 17,45 1.430,90 

193 
JARRA PLASTICA  COM TAMPA 
1.800ML 

un - unidade 39 12,09 471,51 

194 
JOGO DE LATA PARA 
MANTIMENTOS EM PLASTICO C/ 
3 PECAS 

un - unidade 20 28,00 560,00 

195 
JOGO DE LATA P/ MANTIMENTOS 
EM PLASTICO C/ 5 PECAS 

un - unidade 20 49,90 998,00 

196 
KIT DE VALVULA E MANGUEIRA 
DE GAS DE COZINHA 

un - unidade 63 38,45 2.422,35 
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197 
LAMPADA ECONOMICA 30W 
127V BCA 

un - unidade 596 27,29 16.264,84 

198 
LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 
45W 220V 6400 K 

un - unidade 428 47,42 20.295,76 

199 LARANJA PERA 
kg - 

Quilograma 
1.676 2,20 3.687,20 

200 
LEITE CONDENSADO LATA 395 
GRS 

un - unidade 3.586 4,88 17.499,68 

201 LEITE DE COCO GARR. 250ML un - unidade 1.265 3,99 5.047,35 

202 
LEITE EM PO INTEGRAL LATA 400 
GR 

un - unidade 831 13,99 11.625,69 

203 
LEITE INTEGRAL 
PASTEURIZADO(1LT) 

l – Litro 11.007 3,01 33.131,07 

204 LIMAO TAHITI 
kg - 

Quilograma 
450 3,99 1.795,50 

205 LIMPA ALUMINIO 500 ML un - unidade 514 2,69 1.382,66 

206 LIMPADOR MULTI USO 500 ML un - unidade 1.604 4,80 7.699,20 

207 LIMPA LUSTRA MOVEIS 200 ML un - unidade 346 5,92 2.048,32 

208 LIMPA VIDRO 500 ML un - unidade 642 4,79 3.075,18 

209 LINGUICA  CALABRESA un - unidade 1.044 14,99 15.649,56 

210 LINGUICA TOSCANA un - unidade 1.440 11,67 16.804,80 

211 LIXEIRA DE PLASTICO 7 LTS un - unidade 70 20,95 1.466,50 

212 
LIXEIRA DE PLÁSTICO C/TAMPA, 
CAPACIDADE DE 8 A 10 LITROS 

un - unidade 73 15,99 1.167,27 

213 
LIXEIRA DE PLASTICO DE PEDAL 
COM TAMPA CAPACIDADE 100 L 

un - unidade 123 99,90 12.287,70 

214 
LIXEIRA DE PLASTICO DE PEDAL 
COM TAMPA CAPACIDADE 35 L 

un - unidade 16 52,42 838,72 

215 
LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE 
C/ PEDAL CAP. 60 LITROS 

un - unidade 61 97,50 5.947,50 

216 
LIXEIRA DE PLASTICO RESISTENTE 
DE PEDAL COM PEDAL CAP 15 LT 

un - unidade 111 41,95 4.656,45 

217 
LIXEIRA PLASTICO RESISTENTE  
PEDAL C/ TAMPA CAP.30 L 

un - unidade 121 59,90 7.247,90 

218 LOURO 5G un - unidade 470 1,99 935,30 

219 LUVA DE BORRACHA TAM G un - unidade 277 6,37 1.764,49 

220 LUVA DE BORRACHA TAM M un - unidade 612 4,79 2.931,48 

221 LUVA DE BORRACHA TAM P un - unidade 316 4,79 1.513,64 

222 
LUVA DE PROCEDIMENTO, 
DESCARTAVEL TAM. G CX COM 50 
PARES 

un - unidade 20 5,92 118,40 

223 
LUVA DESCARTAVEL POLIETILENO  
ALTA DENSIDADE TRANSPARENTE 
PCT C/ 100 UN 

un - unidade 150 26,40 3.960,00 
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224 
LUVA P/ COZINHA COM ISOLANTE 
TERMICO MODELO MAO DE GATO 
DE 45 CM 

un - unidade 30 49,90 1.497,00 

225 
LUVAS FORRADAS PARA LIMPEZA 
TAM. G 

un - unidade 148 4,79 708,92 

226 
LUVAS FORRADAS P/ LIMPEZA 
TAM. M 

un - unidade 540 4,79 2.586,60 

227 
LUVAS FORRADAS P/ LIMPEZA 
TAM P 

un - unidade 70 4,79 335,30 

228 MACA FUJI KG 
kg - 

Quilograma 
1.271 5,39 6.850,69 

229 
MACARRAO TIPO ESPAGUETE 
500G 

un - unidade 4.340 3,30 14.322,00 

230 
MACARRAO TIPO PARAFUSO 
500G 

un - unidade 2.570 3,30 8.481,00 

231 MAIONESE SACHE 1 KG un - unidade 838 5,99 5.019,62 

232 
MAIONESE SEM GLUTEN POTE 
500GR 

un - unidade 248 6,00 1.488,00 

233 MAMAO un - unidade 546 4,79 2.615,34 

234 MANDIOCA LIMPA E DESCASCADA 
kg - 

Quilograma 
2.055 2,84 5.836,20 

235 
MANGUEIRA ¾? SILICONADA 30 
M 

un - unidade 35 4,79 167,65 

236 
MANGUEIRA ¾? SILICONADA 60 
M 

un - unidade 5 4,79 23,95 

237 
MARGARINA COM SAL POTE 500 
GR 

un - unidade 827 5,99 4.953,73 

238 MARGARINA C/ SAL  POTE  1KG un - unidade 2.136 9,32 19.907,52 

239 
MASSA PRONTA PARA BOLO 450 
G 

un - unidade 10 3,99 39,90 

240 
MEGA PANO AZUL DE LIMPEZA 60 
X 33 CM PCT 05 UNID 

un - unidade 200 9,24 1.848,00 

241 MELANCIA un - unidade 2.510 1,98 4.969,80 

242 MELAO un - unidade 580 4,29 2.488,20 

243 MILHARINA 500G un - unidade 500 3,77 1.885,00 

244 MILHO PARA PIPOCA PACT. 500G un - unidade 2.625 2,89 7.586,25 

245 
MILHO VERDE EM COSERVA LATA 
280 GRS 

un - unidade 1.935 2,09 4.044,15 

246 MOLHO DE TOMATE 520G un - unidade 566 3,99 2.258,34 

247 
MORTADELA MISTA EMBALAGEM 
DE 1 KG 

un - unidade 535 16,12 8.624,20 

248 MOSTARDA 400G un - unidade 3 4,99 14,97 

249 
NOS MOSCADA MOIDA PCTE 10 
GRS 

un - unidade 62 2,50 155,00 

250 OLEO DE SOJA 900 ML EMB. PETI un - unidade 5.013 3,09 15.490,17 

251 OREGANO 100GR un - unidade 435 5,90 2.566,50 

252 
OVOS VERMELHOS DE GALINHA 
DUZIA 

un - unidade 3.456 6,60 22.809,60 
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253 PA COLETORA DE LIXO un - unidade 216 7,99 1.725,84 

254 PALHA DE ACO Nº 2 un - unidade 496 1,80 892,80 

255 
PANELA  ALUMINIO TIPO 
CACAROLA  C/ TPA  E CABOS DE 
MADEIRA N.38 20 L 

un - unidade 44 127,45 5.607,80 

256 
PANELA DE ALUMINIO BATIDO 
TIPO CAÇAROLA 5 LITROS 

un - unidade 46 91,61 4.214,06 

257 PANELA DE PRESSAO 12 LTS un - unidade 48 139,90 6.715,20 

258 PANELA DE PRESSAO 7 LT un - unidade 47 85,99 4.041,53 

259 
PANELA EM ALUMINIO BATIDO 
TIPO CACAROLA COM TAMPA E 
ALCA DE 

un - unidade 36 112,96 4.066,56 

260 
PANO AZUL P/ LIMPEZA LEVE 58 X 
33 XM C/5 UNIDADES 

un - unidade 682 10,49 7.154,18 

261 
PANO DE COPA 100% ALGODAO 
70CM X 45 CM COR BRANCA 

un - unidade 657 6,24 4.099,68 

262 PANO DE PRATO un - unidade 1.936 4,49 8.692,64 

263 
PANO DE SACO DE ALGODAO 
50CM X 60CM COSTURADO 

un - unidade 645 7,87 5.076,15 

264 
PANO PARA CHAO BRANCO 40CM 
X 67CM 

un - unidade 1.793 6,60 11.833,80 

265 PAO CACHORRO QUENTE un - unidade 1.935 8,54 16.524,90 

266 
PAO DE FORMA  DE LEITE 
FATIADO 

kg - 
Quilograma 

1.180 8,75 10.325,00 

267 PAO DE FORMA FATIADO un - unidade 1.132 5,50 6.226,00 

268 PAO DE FORMA SEM CASCA 
kg - 

Quilograma 
1.070 11,00 11.770,00 

269 PÃO DE QUEIJO 
kg - 

Quilograma 
250 23,99 5.997,50 

270 PÃO DOCE C/ CREME un - unidade 200 11,99 2.398,00 

271 PAO FRANCES 
kg - 

Quilograma 
2.770 9,59 26.564,30 

272 PAO INTEGRAL FATIADO un - unidade 100 8,99 899,00 

273 
PA PARA CALDEIRAO EM 
POLIETILENO DE 8 X 60 CM 

un - unidade 16 25,99 415,84 

274 
PAPEL ALUMINIO EM ROLO, 
TAMANHO 45 CM X 7,5 METROS 

un - unidade 326 5,79 1.887,54 

275 
PAPEL HIGIENICO C/ 8 UNIDADES 
60 METROS 

un - unidade 18.034 10,97 197.832,98 

276 

PAPEL HIGIENICO COM FOLHA DE 
ALTA QUALIDADE, NEUTRO, 
PICOTADO, TEXTURIZADO 60M X 
10 PACOTE COM 08 UN 

un - unidade 20 6,24 124,80 

277 
PAPEL TOALHA NÃO RECICLADO 
C/ 1.000 FOLHAS 

un - unidade 22.069 13,37 295.062,53 
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278 
PAPEL TOALHA NAO RECICLAVEL 
PCTE C/ 02 ROLOS 

un - unidade 1.750 4,24 7.420,00 

279 PEDRA SANITARIA un - unidade 1.885 1,40 2.639,00 

280 PEGADOR PARA MASSAS DE INOX un - unidade 12 14,33 171,96 

281 PEIXE INTEIRO un - unidade 860 15,74 13.536,40 

282 
PENEIRA EM ACO INOX FORMATO 
OVAL  SUPORTE NAS 
EXTREMIDADES C 

un - unidade 54 19,90 1.074,60 

283 PEPINO CAIPIRA 
kg - 

Quilograma 
749 3,18 2.381,82 

284 
PILAO EM ALUMINIO BATIDO 
COM SOCADOR TAMANHO 
MEDIO 

un - unidade 8 25,00 200,00 

285 
PILHA AAA (PALITO), CARTELA C/ 
2 UNIDADES 

un - unidade 629 7,19 4.522,51 

286 
PILHA AA, CARTELA C/ 4 
UNIDADES 

un - unidade 215 4,58 984,70 

287 PIMENTA DO REINO 3 G un - unidade 6 2,49 14,94 

288 PIMENTAO VERDE 
kg - 

Quilograma 
625 5,39 3.368,75 

289 PIRULITO un - unidade 500 11,66 5.830,00 

290 
PLACA DE POLIETILENO PARA 
CORTE DE ALIMENTOS DE 50X 30X 
1,5C 

un - unidade 68 97,34 6.619,12 

291 
POLPA DE FRUTA - SABORES 
VARIADOS 

kg - 
Quilograma 

1.843 23,00 42.389,00 

292 POLVILHO AZEDO PACOTE 500 GR 
kg - 

Quilograma 
500 5,30 2.650,00 

293 POLVILHO DOCE  500 GRS 
kg - 

Quilograma 
418 7,19 3.005,42 

294 
POTE DE PLASTICO COM TAMPA 
CAPACIDADE 10 L 

un - unidade 25 17,90 447,50 

295 
POTE DE PLASTICO COM TAMPA 
CAPACIDADE 3 L 

un - unidade 16 15,81 252,96 

296 
POTE DE PLASTICO COM TAMPA 
CAPACIDADE 5 A 6 L 

un - unidade 108 16,90 1.825,20 

297 

POTE PLASTICO 
RETANGULAR,TRANSP. E GRANDE 
P/ FREEZER, C/TAMPA, CAP. 5,2 
LITROS 

un - unidade 35 19,90 696,50 

298 
PRATO DESCARTAVEL PARA 
REFEICAO C/10 

un - unidade 2.504 3,14 7.862,56 

299 
PRATO DE VIDRO FUNDO PARA 
SOPA RESISTENTE A ALTAS 
TEMPERATUR 

un - unidade 1.130 5,50 6.215,00 

300 
PRENDEDOR DE ROUPA DE 
PLASTICO COM 12 UNIDADES 

un - unidade 473 2,42 1.144,66 
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301 
PRENDEDOR DE ROUPA DUZIA 
PLASTICO GRANDE 

un - unidade 10 7,99 79,90 

302 PRESUNTO 
kg - 

Quilograma 
1.305 21,50 28.057,50 

303 QUEIJO BRANCO 
kg - 

Quilograma 
888 21,25 18.870,00 

304 QUEIJO MUSSARELA 
kg - 

Quilograma 
2.201 26,39 58.084,39 

305 
QUEIJO RALADO PARMESAO 50 
GR 

un - unidade 460 3,70 1.702,00 

306 
RALADOR EM ACO INOX COM 
QUATRO FACES COM CABO DE 
POLIPROPILE 

un - unidade 22 20,75 456,50 

307 
RASTELO REGULAVEL PARA 
GRAMA E JARDIM COM CABO 180 
X 180 CM 

un - unidade 121 16,28 1.969,88 

308 RECARGA DE GAS 13 KG un - unidade 4.224 90,45 382.060,80 

309 
REFRIGERANTE 2L X 6UN 
SABORES SORTIDOS 

un - unidade 1.121 31,80 35.647,80 

310 REPOLHO BRANCO 
kg - 

Quilograma 
1.172 2,70 3.164,40 

311 REQUEIJAO 
kg - 

Quilograma 
258 6,87 1.772,46 

312 RODO DE ALUMINIO 50CM un - unidade 332 16,11 5.348,52 

313 
RODO DE MADEIRA BORRACHA 
DUPLA 40 CM C/CABO 

un - unidade 224 11,30 2.531,20 

314 
RODO DE MADEIRA  BORRACHA 
DUPLA 60CM C/ CABO 

un - unidade 563 17,99 10.128,37 

315 RODO GRANDE PLASTICO (60 CM) un - unidade 243 14,95 3.632,85 

316 RUCULA - MACO un - unidade 1.240 3,10 3.844,00 

317 SABAO EM BARRA PCT COM 5 un - unidade 2.679 6,49 17.386,71 

318 SABAO EM PO CAIXA DE 1 KG un - unidade 7.643 6,99 53.424,57 

319 SABONETE 90 GR un - unidade 4.948 1,63 8.065,24 

320 SABONETE ANTI-SEPTICO 90G un - unidade 1.150 3,30 3.795,00 

321 SABONETE LIQUIDO 2 LITROS un - unidade 1.355 16,05 21.747,75 

322 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS un - unidade 1.242 16,10 19.996,20 

323 SACO DE ALGODAO ALVEJADO un - unidade 420 4,99 2.095,80 

324 
SACO PARA LIXO 100LTS PACOTE 
COM 05 UN 

un - unidade 11.201 2,95 33.042,95 

325 
SACO PARA LIXO 150 LTS C/10 
UNID 

un - unidade 1.640 4,67 7.658,80 

326 
SACO PARA LIXO 15 LTS PACOTES 
COM 10 UNID 

un - unidade 6.680 2,79 18.637,20 

327 SACO PARA LIXO 30 LTS C/10 un - unidade 12.561 3,21 40.320,81 

328 SACO PARA LIXO 50 LTS C/10 un - unidade 9.435 4,25 40.098,75 

329 SAGU , 500GRS un - unidade 300 4,80 1.440,00 
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330 SALAMONIACO, PCTE 30 GR un - unidade 410 1,89 774,90 

331 SAL REFINADO IODADO 
kg - 

Quilograma 
1.176 1,45 1.705,20 

332 SALSICHA EM GRANEL 
kg - 

Quilograma 
1.779 7,50 13.342,50 

333 SAPONACEO CREMOSO 300 ML un - unidade 160 7,29 1.166,40 

334 SARDINHA 125 GR un - unidade 1.668 3,69 6.154,92 

335 
SHAMPOO PARA CABELO USO 
DIARIO 300 ML 

un - unidade 125 9,65 1.206,25 

336 SODA CAUSTICA 1KG un - unidade 177 16,60 2.938,20 

337 
SUCO ARTIFICIAL - DIVERSOS 
SABORES 450G 

un - unidade 2.887 5,45 15.734,15 

338 
SUPORTE DE BOTIJÃO DE GÁS 
13KG COM RODINHAS EM ARAME 
RESISTENTE CROMADO 

un - unidade 44 31,00 1.364,00 

339 
TEMPERO COMPLETO POTE COM 
1 KG 

kg - 
Quilograma 

1.267 9,03 11.441,01 

340 TEMPERO PARA ALIMENTOS 60G un - unidade 24 3,43 82,32 

341 TOALHA DE LAVABO un - unidade 75 5,99 449,25 

342 
TOALHA DE ROSTO , CORES 
VARIADAS 

un - unidade 632 9,95 6.288,40 

343 TOMATE 
kg - 

Quilograma 
2.868 3,89 11.156,52 

344 
TOUCA DESCARTAVEL CAIXA COM 
100 UNID 

un - unidade 100 20,80 2.080,00 

345 VAGEM 
kg - 

Quilograma 
100 8,11 811,00 

346 VASSOURA C/ CERDAS DE NYLON un - unidade 1.027 9,74 10.002,98 

347 VASSOURA DE PALHA un - unidade 664 14,99 9.953,36 

348 VASSOURA SANITARIA un - unidade 268 9,22 2.470,96 

349 VINAGRE BRANCO 750 ML un - unidade 768 2,50 1.920,00 

350 VINAGRE TINTO 750 ML un - unidade 732 3,42 2.503,44 

351 

XICARA CAFÉ/CHÁ DE 50 ML 
6/3,5CM EM PORCELANA 
BRANCA, COM PIRES DO MESMO 
MATERIAL 

un - unidade 48 8,29 397,92 

     
  

Total Geral: 3.958.069,68 

O VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 3.958.069,68 (três milhões novecentos e 
cinquenta e oito mil sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) 
4.1 As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta das dotações 
orçamentárias previstas no Orçamento Municipal Anual/2017: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

679 13.001 2.116 3.3.90.30.00.00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 
Código 

Reduzido 
Unidade 

Orçamentária 
Projeto 

Atividade Elemento de Despesa 

700 14.001 2.124 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

720 15.001 2.138 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

400 09.001 2.075 3.3.90.30.00.00 
587 09.002 2.201 3.3.90.30.00.00 
424 09.002 2.169 3.3.90.30.00.00 

436 09.002 2.212 3.3.90.30.00.00 

532 09.002 2.170 3.3.90.30.00.00 

519 09.002 2.091 3.3.90.30.00.00 

598 09.002 2.202 3.3.90.30.00.00 

400 09.001 2.075 3.3.90.30.00.00 

491 09.002 2.211 3.3.90.30.00.00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREÇÃO SUPERIOR: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

006 02.001 2.005 3.3.90.30.00.00 
44 02.005 2.012 3.3.90.30.00.00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

344 07.007 2.236 3.3.90.30.00.00 
247 07.001 2.210 3.3.90.30.00.00 
230 07.001 2.049 3.3.90.30.00.00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

371 08.001 2.067 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

666 12.001 2.110 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 
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105 04.001 2.018 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

52 02.006 2.024 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

72 03.001 2.013 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

626 11.001 2.104 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SEGURANÇA: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

608 10.001 2.099 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

733 16.001 2.087 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

178 06.002 2.036 3.3.90.30.00.00 
185 06.002 2.038 3.3.90.30.00.00 
197 06.002 2.133 3.3.90.30.00.00 
138 06.002 2.033 3.3.90.30.00.00 
190 06.002 2.040 3.3.90.30.00.00 
203 06.002 2.151 3.3.90.30.00.00 
164 06.002 2.077 3.3.90.30.00.00 
128 06.001 2.232 3.3.90.30.00.00 
121 06.001 2.026 3.3.90.30.00.00 
128 06.001 2.232 3.3.90.30.00.00 

    
 

5. PRAZO 
5.1 Todos os produtos (perecíveis ou não) serão entregues conforme solicitado e a 
critério das Secretarias. 
5.2 As entregas deverão ser efetuadas no prazo máximo de 24 horas (vinte e quatro 
horas) após o repasse do pedido. 
6. METODOLOGIA 
6.1. Menor preço por item. 
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7. QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES 
7.1. Os proponentes concorrentes devem apresentar Alvará Sanitário, emitido pelo 
órgão competente, que comprove que a empresa foi vistoriada pelo serviço de 
Vigilância Sanitária. O documento deverá demonstrar que a empresa está apta para 
o seu funcionamento regular. 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. O proponente contratado deverá entregar os itens e quantidades conforme 
cronograma repassado pelo responsável. É de responsabilidade da empresa 
fornecedora a entrega dos produtos conforme especificado na planilha de entrega 
feita pelos responsáveis, repassada diretamente aos fornecedores. 
8.2. Os produtos deverão ser conferidos na presença do responsável pelo 
recebimento de mercadorias de cada Projeto, onde este estará confirmando o 
recebimento da mercadoria através de assinatura legível e por extenso na nota fiscal, 
resguardando-nos o direito de devolver todo o produto com prejuízo da contratada 
em substituí-lo em tempo para manutenção da unidade. 
8.3. Em caso do não cumprimento das especificações exigidas no edital, à empresa 
se responsabilizará pela troca imediata dos produtos. 
8.4. No caso dos produtos perecíveis como carnes, verduras, legumes e frutas, serão 
aceitos somente aqueles que estiverem dentro dos padrões de higiene e qualidade 
especificados detalhadamente no edital. 
8.5.  No caso dos produtos não perecíveis , será observado o prazo de validade, o 
qual não pode ser superior ao período que o produto será consumido. 
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
9.1. A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão realizadas 
pela Secretaria de Contratante. 

 

  
OBS.: Os proponentes deverão trazer amostras de todas as carnes especificadas 
neste Termo de Referência, embaladas e etiquetadas com o nome da empresa e o 
tipo de carne, conforme as especificações técnicas exigidas neste termo, para análise 
da qualidade visual das mesmas. As amostras deverão ser entregues no dia, horário 
e local da data da licitação. Não estará apto a participar do certame dos referidos 
itens, o proponente que não apresentar suas amostras na data estabelecida ou que 
as amostras não estiverem em conformidade com as especificações técnicas deste 
termo. 
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ANEXO III 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT  
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 
Licitante:____________________________________________________________ 
CNPJ.: _____________ Inscrição Estadual ________Tel Fax: (__) ______________ 
E-mail:_______________________________Tel./fax/Celular:(_____)____________ 
Endereço: __________________________________________________________ 
Conta Corrente:______________Agência:________________ 
Banco: ___________________________ 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. V.UNIT V. TOTAL 
01      

 
OBS.: A PROPOSTA DE PREÇO DEVE SER PREENCHIDA DE ACORDO COM A 

PLANILHA GERADA PELO SISTEMA Gextec proposta, CONFORME (ANEXO I) 
 

OBS.: Os proponentes deverão trazer amostras de todas as carnes especificadas 
neste Termo de Referência, embaladas e etiquetadas com o nome da empresa e o 
tipo de carne, conforme as especificações técnicas exigidas neste termo, para análise 
da qualidade visual das mesmas. As amostras deverão ser entregues no dia, horário 
e local da data da licitação. Não estará apto a participar do certame dos referidos 
itens, o proponente que não apresentar suas amostras na data estabelecida ou que 
as amostras não estiverem em conformidade com as especificações técnicas deste 
termo. 

 
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:............................................................... 
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 DIAS  
• Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições 
contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele 
contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos 
que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer 
forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de 
seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões 
existentes nesta proposta. 
• Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas 
relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de 
seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 
 
Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT. 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO –  009/2017. 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º __________, sediada à 
_____________________________________________, declara como representante 
legal da empresa o(a) Sr(a)__________________________, o(a) Sr(a) 
_______________________________________, portador(a) da carteira de 
identidade n.º ___________, expedida por ____________________, CPF nº 
________________, no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial Nº 
009/2017, podendo rubricar a documentação de habilitação e as propostas, 
manifestar, formular lances verbais em complemento à proposta escrita apresentada, 
quando convocado(a), prestar todos os esclarecimentos à nossa proposta, interpor 
recursos, desistir de prazos e recursos, assinar atas, enfim, praticar todos os atos 
inerentes ao certame para fiel cumprimento do presente Credenciamento.  

Por ser verdade, assino o presente. 
 
 
Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 

 
 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira/Equipe de Apoio, no 
momento do credenciamento das empresas fora dos envelopes n.º 01 e 02. 
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 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  
 
 
 
 
 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º __________, declara que, os produtos ofertados, serão entregues de 
acordo com as exigências estabelecidas neste Instrumento Convocatório, bem como 
nos termos do Inciso VII do artigo 4º da Lei n.º 10.520/2002, cumprir plenamente 
os requisitos de habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, 
técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o 
disposto e estabelecido no referido Edital.  

 
 
Por ser verdade, assino a presente. 
 
 
 
Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 

 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira/Equipe de Apoio, no 
momento do credenciamento das empresas fora dos envelopes n.º 01 e 02. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE ME/EPP 
 
 

 
 
 
(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
__________, declara, para fins do disposto no Edital, do Pregão Presencial Nº 
009/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa, está enquadrada como ME/EPP, e solicita tratamento diferenciado como 
determina a LEI 123/2006. E atesta também para os devidos fins que não se 
encontra em nenhuma das situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. 

 
 
 
 

 
Por ser verdade, assino a presente. 
 
 
 
Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 

 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Caso a empresa seja ME/EPP e quiser usufruir dos direitos 
estabelecidos na Lei 123/2006, apresentar esta declaração a Pregoeira/Equipe de 
Apoio, no momento do credenciamento das empresas fora dos envelopes n.º 01 e 
02. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 
 
 
 

(Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ 
n.º________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
n.º________________ e do CPF n.º______________ declara, para fins do disposto 
no Edital, do Pregão Presencial n.º 009/2017, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data: 

• Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 
16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação 
determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder 
Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 
administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 
8666/93). 

 
Por ser verdade, assino a presente. 

 
     Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 

 
 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
 
 

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 009/2017 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 

(Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ 

n.º________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º________________ e do CPF n.º______________ declara, para fins do disposto 

no Edital, do Pregão Presencial n.º 009/2017, e compromete-se nos termos da 

legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das 

penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação 

para este certame, na forma determinada no §2º, do artigo 32, da Lei nº 8666/93 e 

alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante. 

 
Por ser verdade, assino a presente. 

 
               Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 
 
 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO OBJETO 
 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________e inscrição estadual n° 
____________,estabelecida a_________________________________,bairro 
__________, Município de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do 
art. 299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, e entregará os materiais ou serviços licitados nos prazos e/ou condições 
previstas no edital e termo de referência.  

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA EMITENTE DO ATESTADO) 
ANEXO X 

 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________e inscrição estadual n° 
____________,estabelecida a_________________________________,bairro 
__________, Município de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atesta para os devidos fins que a pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CPNJ n° ______________________________e 
inscrição estadual n° ____________,estabelecida 
a_________________________________,bairro __________, Município 
de____________________, estado de _____, forneceu os produtos/serviços 
relacionados:_________________________________________,sendo cumpridora 
dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum 
registro que a desabone. 
 

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA  (Carimbo 
com CNPJ da empresa emitente do atestado) 
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ANEXO XI – MINUTA DA ATA PESSOA JURÍDICA 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº....../2017 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017 

 
A Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, inscrita no CNPJ n.º 15.023.906/0001-07, 
localizada na Travessa Álvaro Teixeira Costa, 50, Centro, Alta Floresta/MT, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Alta Floresta – MT, 
portador da Cédula de Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF nº 086.491.288-90, 
nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, os Decretos Municipais n° 2227/2006 e n° 
3.723/2010 e alterações posteriores, que regulamenta respectivamente o Pregão 
Presencial e o Registro de Preços no Município de Alta Floresta/MT e, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores,  e considerando o julgamento do Pregão Presencial para Registro 
de Preços Nº 009/2017, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os 
preços das empresas, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório 
e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, em conformidade com as 
disposições a seguir. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1  A presente Ata tem por objeto o registro de preço para AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, especificados no Termo de 
Referencia, Anexo II do edital de Pregão nº 009/2017, que é parte integrante desta 
Ata, assim como a proposta vencedora independente de transcrição.  
1.2- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
1.2.1- O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e 
as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 
 

EMPRESA:  
CNPJ:                                                INSCRIÇÃO ESTADUAL:   
ENDEREÇO: -----------------------, nº ---------, Bairro -----------, CEP: ---------------, 
Cidade---------------Estado--------------- 
REPRESENTANTE LEGAL: --------------------------------, RG nº ---------- SSP/-----, e 
CPF nº -------------------- 
E-MAIL: ------------------------------                            TELEFONE: --------------------- 
 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. V.UNIT V. TOTAL 

      

      

      

 
1.2.2 - O valor global da empresa.......................................  
1.2.3 - O valor global da presente Ata de Registro de preços é de R$ ..................... 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
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DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de sua assinatura.  
2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo 
de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Alta Floresta não será 
obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na 
cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos 
em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à 
empresa detentora. 
2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 
009/2017, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

DO PAGAMENTO 
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota 
fiscal e entrega dos materiais.  
3.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 
em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem 
à aplicação da penalidade. 
3.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO 
04.1. Os itens registrados neste edital deverão ser fornecidos de forma parcelada 
conforme a necessidade da Administração Municipal. 
04.2. A entrega dos materiais licitados será conforme a necessidade das secretarias, 
através de Solicitação, Pedido ou Autorização na quantidade solicitada; 
04.3 As quantidades de materiais registrados somente serão adquiridos se houver 
eventual necessidade da Prefeitura Municipal de Alta Floresta; 
04.4 O prazo de fornecimento será de .... () meses, a contar da Solicitação, podendo 
ser prorrogado, se de interesse das partes, nos termos da Lei 8.666/93 e suas 
alterações.  
04.5. o Contrato terá validade ... () meses, contados a partir da data de sua 
assinatura; 
04.6. O horário devera ser previamente agendado e obedecerão as normas internas 
da unidade; 
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04.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
detentora da ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a 
substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
5.1 - Do Município: 
5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou fatura a efetiva entrega do objeto desta Ata, 
conforme ajuste representado pela nota de empenho; 
5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 
5.1.3- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, 
necessárias à perfeita execução da nota de empenho; 
5.1.4- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega 
da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 
5.1.5- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 
5.1.6- Conferir e Fiscalizar a aquisição ou contratação do objeto licitado.  
5.2 - Da Detentora da Ata: 
5.2.1- Fornecer o objeto nas especificações estabelecidas e com a qualidade exigida; 
5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, 
direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 
5.2.3- Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 
5.2.4- Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor, caso se 
formalize contrato de fornecimento decorrente dos preços; 
5.2.5- Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e edital de 
licitação. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS CONDIÇÕES  

6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços 
serão formalizados pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de 
Despesa pela detentora. 
6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender 
todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega 
deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade 
requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de 
Autorização de Despesa. 
6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da solicitação, deverá colocar, 
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, 
além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS PENALIDADES 
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7.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, 
atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de 
empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 
a) advertência; 
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do 
objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão 
contratual; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de inadimplemento contratual; 
e) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que 
seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração 
da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vistas ao processo. 
7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  
7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 
apresentado no mesmo local. 
7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima 
dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 
10 (dez) dias úteis. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1- Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços; 
8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuido aos materiais, incluindo todas 
as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, 
seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras 
não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações 
assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma. 
8.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais 
ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas 
na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
(situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual). 
8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.  
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8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou 
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço 
inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar 
pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço 
registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua 
adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão 
Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, 
sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada 
a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
8.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, 
mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o 
cancelamento de seu registro. 
8.8.1 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de 
cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória 
da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de 
custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, 
encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, 
sob pena de indeferimento do pedido. 
8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de 
dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento 
das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a 
justa remuneração do fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou 
rejeitar o pedido; 
8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no 
sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente 
registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, 
sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 
8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as 
licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão 
Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos 
compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade. 
8.12 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o 
Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto ou prestação de 
serviço, sem que caiba direito de recurso. 

 
CLÁUSULA NONA 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 – A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, que 
deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 
30(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do 
documento pelo “PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, 
unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 
9.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, 
por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados 
e, por iniciativa do Gestor da Ata quando: 
9.2.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
9.2.2 - a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
9.2.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
9.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com 
observância das disposições legais; 
9.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, 
e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;  
9.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 
9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 
item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. 
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, 
considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 
9.4 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo 
do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a 
aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões 
do pedido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 
10.1 - As AQUISIÇÕES dos itens, objeto da presente Ata de Registro de Preços, 
serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo 
obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das 
aquisições. 
10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou 
parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta 
delegar a competência para tanto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO 
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ORÇAMENTO 
11.1 As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta das dotações 
orçamentárias previstas no Orçamento Municipal Anual/2017: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

679 13.001 2.116 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

700 14.001 2.124 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

720 15.001 2.138 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

400 09.001 2.075 3.3.90.30.00.00 
587 09.002 2.201 3.3.90.30.00.00 
424 09.002 2.169 3.3.90.30.00.00 

436 09.002 2.212 3.3.90.30.00.00 

532 09.002 2.170 3.3.90.30.00.00 

519 09.002 2.091 3.3.90.30.00.00 

598 09.002 2.202 3.3.90.30.00.00 

400 09.001 2.075 3.3.90.30.00.00 

491 09.002 2.211 3.3.90.30.00.00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREÇÃO SUPERIOR: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

006 02.001 2.005 3.3.90.30.00.00 
44 02.005 2.012 3.3.90.30.00.00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

344 07.007 2.236 3.3.90.30.00.00 
247 07.001 2.210 3.3.90.30.00.00 
230 07.001 2.049 3.3.90.30.00.00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

371 08.001 2.067 3.3.90.30.00.00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 
Código 

Reduzido 
Unidade 

Orçamentária 
Projeto 

Atividade 
Elemento de Despesa 

666 12.001 2.110 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

105 04.001 2.018 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

52 02.006 2.024 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

72 03.001 2.013 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

626 11.001 2.104 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SEGURANÇA: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

608 10.001 2.099 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

733 16.001 2.087 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

178 06.002 2.036 3.3.90.30.00.00 
185 06.002 2.038 3.3.90.30.00.00 
197 06.002 2.133 3.3.90.30.00.00 
138 06.002 2.033 3.3.90.30.00.00 
190 06.002 2.040 3.3.90.30.00.00 
203 06.002 2.151 3.3.90.30.00.00 
164 06.002 2.077 3.3.90.30.00.00 
128 06.001 2.232 3.3.90.30.00.00 
121 06.001 2.026 3.3.90.30.00.00 
128 06.001 2.232 3.3.90.30.00.00 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
 VINCULAÇÃO AO EDITAL 

12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2017, bem como os documentos a ele 
referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no 
certame licitatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DAS COMUNICAÇÕES 

13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e 
controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DA FISCALIZAÇÃO 
14.1 A fiscalização da execução da referida ata de registro de preços será exercida 
de acordo com Indicação da Secretaria solicitante. 
14.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
14.2 A contratada obriga-se a cumprir com suas obrigações conforme especificação 
estabelecida no edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - Integram esta Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2017 
 a proposta da empresa .................................................................... classificada 
em 1º lugar no certame supranumerado. 
15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02, Decretos Municipais nº 2227/2006 e nº 3.723/2010 e alterações 
posteriores, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

DO FORO 
16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Alta Floresta – MT, como único 
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
testemunhas abaixo. 
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Alta Floresta – MT, .................................. 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA     
Prefeito Municipal                 
 
 
 
EMPRESA 
Promitente Fornecedora 

 
 

Testemunhas:                                      
RG:___________________ 
 
Testemunhas:                                      
RG:___________________ 
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ANEXO XII 
 

MINUTA DE CONTRATO N.º ...../2017 
 
 

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede administrativa à Travessa Álvaro 
Teixeira Costa, 50, Centro, CEP 78.580-000, na Cidade de 
Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ /MF 
sob o nº CNPJ nº. 15.023.906/0001-07, representado 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ASIEL 
BEZERRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta cidade de Alta Floresta – MT, portador 
da Cédula de Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF nº. 
086.491.288-90, doravante denominado de 
CONTRATANTE, e a empresa .................................. - 
..., inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº. --.---.---/----.-- e 
Inscrição Estadual sob nº. --.---.----.-, estabelecida a Rua -
--------------, n.º ------, Bairro ------, Cidade de --------/--, 
CEP.: --.---/---, representada neste ato por seu 
proprietário o Sr. -------------, brasileiro, portador do RG 
nº.  ----- ---/--, e do CPF nº. ---.---.---/--, doravante 
denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente contrato nos termos do Edital de Pregão 
Presencial nº. 009/2017, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas. 

 
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, PARA 
ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.  

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. V.UNIT V. TOTAL 

      
      
      

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade Pregão 
Presencial n.º 009/2017, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
10.520/02 e suas alterações, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos 
contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e 
condições deste contrato. 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO  
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4.1. A vigência do contrato será a partir da data de assinatura do contrato em __ 
de _________ de ___ até o dia __ de ___________ de ___. 
4.2.  Os itens registrados neste edital deverão ser fornecidos de forma parcelada 
conforme a necessidade da Administração Municipal conforme cronograma das 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E TURISMO, SAÚDE, DIREÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO, CULTURA E 
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E  GESTÃO, 
ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SEGURANÇA, DA CIDADE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO: 
5.1. O valor global do presente contrato será de R$ -------- (--------). 
5.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega e emissão 
da nota fiscal com a devida comprovação dos materiais entregues.  
5.3. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 
em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
5.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem 
à aplicação da penalidade. 
5.5. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
5.6. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
5.7. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária.  
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
6.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias previstas no Orçamento Municipal Anual/2017/ 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

679 13.001 2.116 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

700 14.001 2.124 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

720 15.001 2.138 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Código Unidade Projeto Elemento de Despesa 
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Reduzido Orçamentária Atividade 
400 09.001 2.075 3.3.90.30.00.00 
587 09.002 2.201 3.3.90.30.00.00 
424 09.002 2.169 3.3.90.30.00.00 

436 09.002 2.212 3.3.90.30.00.00 

532 09.002 2.170 3.3.90.30.00.00 

519 09.002 2.091 3.3.90.30.00.00 

598 09.002 2.202 3.3.90.30.00.00 

400 09.001 2.075 3.3.90.30.00.00 

491 09.002 2.211 3.3.90.30.00.00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREÇÃO SUPERIOR: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

006 02.001 2.005 3.3.90.30.00.00 
44 02.005 2.012 3.3.90.30.00.00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

344 07.007 2.236 3.3.90.30.00.00 
247 07.001 2.210 3.3.90.30.00.00 
230 07.001 2.049 3.3.90.30.00.00 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

371 08.001 2.067 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

666 12.001 2.110 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

105 04.001 2.018 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

52 02.006 2.024 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

72 03.001 2.013 3.3.90.30.00.00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 
Código 

Reduzido 
Unidade 

Orçamentária 
Projeto 

Atividade 
Elemento de Despesa 

626 11.001 2.104 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SEGURANÇA: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa 

608 10.001 2.099 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

733 16.001 2.087 3.3.90.30.00.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

178 06.002 2.036 3.3.90.30.00.00 
185 06.002 2.038 3.3.90.30.00.00 
197 06.002 2.133 3.3.90.30.00.00 
138 06.002 2.033 3.3.90.30.00.00 
190 06.002 2.040 3.3.90.30.00.00 
203 06.002 2.151 3.3.90.30.00.00 
164 06.002 2.077 3.3.90.30.00.00 
128 06.001 2.232 3.3.90.30.00.00 
121 06.001 2.026 3.3.90.30.00.00 
128 06.001 2.232 3.3.90.30.00.00 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÃOES E RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 
7.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes: 
a) Executar o objeto contratado, conforme solicitação da secretaria competente, que 
ocorrerá com acompanhamento do Servidor responsável pelo recebimento e 
fiscalização da execução do contrato, em horário e local definido pela secretaria 
solicitante. 
b) 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; 
c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem 
necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e 
instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos 
comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE. 
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do presente contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
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e) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste 
instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto 
deste contrato; 
f) Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para 
o CONTRATANTE; 
g) Responsabilizarem-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 obriga por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 
h) arcar com eventuais prejuízos, pessoais e materiais, ocasionados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de falha ou não conformidades dos itens 
relacionados. 
i) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem 
prévia anuência do CONTRATANTE; 
j) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
7.2. São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
a) Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento; 
b) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 
c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento 
das obrigações da CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com 
antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
d) Cumprir e fazer cumprir os termos das Leis nº 8.666/93 3, 10.520/2002 e do 
presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-
financeiro durante a execução do contrato; 
e) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato 
depois do recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor 
responsável pela fiscalização; 
f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público respeitando os direitos da CONTRATADA; 
g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 
79 da referida Lei. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 
MULTAS 
8.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, 
atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de 
empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 
a) advertência; 
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do 
objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 
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c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão 
contratual; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de inadimplemento contratual; 
e) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que 
seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração 
da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vistas ao processo. 
8.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  
8.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 8.1, caberá 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 
apresentado no mesmo local. 
8.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima 
dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 
10 (dez) dias úteis. 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, mediante 
notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no caso de 
descumprimento de quaisquer das clausulas do presente contrato pela 
CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos do 
art. 77 da lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
10.1. A fiscalização da execução do referido contrato será exercida por servidores 
com indicação das Secretarias solicitantes, bem como, de acordo com o Decreto 
Municipal nº ......./...... 
10.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
10.2. A contratada obriga-se a realizar as entregas conforme especificação 
estabelecida no edital.  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
11.1. Aplica-se a Leis Federais n.º 8.666/1993, 10.520/2002 e o Código Civil 
Brasileiro ao presente contrato e em especial aos seus casos omissos. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 
12.1. Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de Pregão Presencial Nº. 009/2017, bem como os documentos a ele 
referentes, além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame licitatório. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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13.1. Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar 
nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o 
recebimento dos pagamentos relativos aos materiais entregues e aceitos. 
13.2. As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 
da Lei acima referida. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Alta Floresta – MT, com recusa 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

Alta Floresta – MT, -- de  --------- de 2017. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

EMPRESA: 
Nome: 

Sócio Diretor (proprietário) 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Assinatura:                   Assinatura: 
Nome:                    Nome: 
RG / CPF nº           RG / CPF nº 


