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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
01 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESCARTÁVEIS, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADAS À SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.   
 
02 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:  
2.1 - A aquisição destes materiais e/ou objetos se fazem necessários para proporciona e garantir o bom 
funcionamentos das repartições publicas, ligadas à esta Secretaria Municipal de Assistência Social. 
2.2 - Os produtos e/ou mercadorias atenderá às necessidades das unidades administrativas da 
secretaria de Assistência Social de segunda a domingo. necessitamos destes produtos abaixo citado, 
para melhor atender os usuários e funcionários desses órgãos, com intuito de manter a distribuição de 
alimentos com significativo valor nutricional. 
2.3 - Uma alimentação suplementar de qualidade é um instrumento fundamental para a recuperação de 
hábitos alimentares saudáveis e, sobretudo, para a promoção da segurança alimentar das crianças e 
jovens do Brasil. Assim sendo, este breve relato busca apresentar a necessidade de adquirir gêneros 
alimentícios para crianças do PETI e adolescentes do PROJOVEM, serviços Sócio Educativo proposto pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). 
2.4 - A necessidade dos gêneros alimentícios tem o objetivo de garantir uma alimentação, que contribua 
com o desenvolvimento saudável  das crianças e adolescentes, haja vista que não basta a estes estarem 
livre de doenças para serem considerados ou sentir-se saudáveis. 
2.5 - Acredita-se que promover uma alimentação suplementar de qualidade é trabalhar na busca por um 
futuro saudável para as crianças e adolescentes, porque bons níveis desenvolvimento também são 
resultados de alunos bem alimentados e aptos a desenvolver todo o seu potencial de aprendizagem. 
2.6 - Uma merenda saudável e nutritiva é, nesse sentido, base para o crescimento das gerações que 
construirão o futuro deste país. 
2.7 - Considerando a grande importância da presença da alimentação suplementar no desenvolvimento 
da criança e do adolescente, faz-se necessária a aquisição de gêneros alimentícios para que não interfira 
no desenvolvimento da aprendizagem, uma vez que, a situação econômica dos alunos do município 
compromete a alimentação do dia-a-dia de cada um, tendo a merenda como uma das principais 
refeições. 
 
3. FUNDAMENTO LEGAL:  
3.1. A contratação  para o fornecimentos dos objetos e/ou materiais deste Termo,  tem amparo legal na  
Lei nº Lei n° 10.520, de 17.07.2002,   do  Decreto   n°   3.555,   de   08/08/2000,   do  Decreto   nº   5.450,   
de   31/05/2005, do  Decreto   nº   2.271, de 07/07/1997, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de 
30/04/2008, e suas alterações posteriores, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02, de 16/09/2009, 
Decreto 7.892, de 23/01/2013, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, regulamentada pelo  
Decreto nº 6.204, de 05/09/2007, aplicando-se, subsidiariamente, a  Lei n° 8.666/93, de 21.06.93, todos 
com suas alterações posteriores, sendo em tudo regido pelas condições estabelecidas no presente Edital 
e nos seus anexos, observando-se o seguinte:  
TIPO DE LICITAÇÃO:  Menor preço por ITEM; 
REGIME DE EXECUÇÃO :  Compra por preço unitário.   
 
4 - RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE A SER CONTRATADO  
4.1 – O registro de preços possibilita a celeridade em adquirir os bens e posteriormente o bom 
funcionamento dos serviços públicos Municipal. 
4.2 – A quantidades de objetos e/ou materiais a serem comprados (adquiridos) com a contratação 
pleiteada, será de acordo com as demandas geradas pela Secretaria de Assistência Social deste 
município, ou seja, sem quantidade nem periodicidade prefixadas. 
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05 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS:  
5.1 - Esperamos que com a contratação desses materiais e/ou objetos, a Prefeitura Municipal de 
Palestina do Pará, através da Secretaria de Assistência Social, obtenham excelentes resultados no 
atendimento dos trabalhos desenvolvidos no município, tendo em vista que teremos agilidade na 
prestação de serviços à comunidade deste município. 
 
6  - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO OBJETO:   
6.1 - Todos os materiais e/ou objetos da presente contratado deverão estar disponibilizados no 
almoxarifado da Contratada, no prazo máximo de até 05 (dez) dias corridos contados a partir da 
assinatura do contrato, devendo atender às especificações contidas neste Termo de Referência, além 
das obrigações assumidas na proposta firmada pela licitante, contendo a quantidade, o preço, as 
especificações técnicas, a marca, ano de fabricação e validade esta não deve ser inferior a 70%; 
6.2 – O local para entrega dos materiais quando solicitados pela Prefeitura Municipal de Palestina do 
Pará, devera ocorrer no almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
6.3 - A entrega do objeto, será e terá fiscalização, controle e avaliação por representante da 
Administração (secretaria geradora da demanda), com atribuições específicas devidamente designadas 
pelo Responsável da pasta, o qual ao final dos trabalhos de conferência, emitirá laudo de recebimento 
em relação ao material e/ou objeto entregue, e não reduz a responsabilidade da adjudicatária, inclusive 
perante terceiros por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do 
Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA:  
7.1 A Contratada obriga-se a:  
7.2 fornecer os materiais e/ou objetos conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 
7.3 Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os 
materiais e/ou objetos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do transporte 
ou qualquer que seja a problemática do material e/ou objeto; 
7.4 arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 
ação ou omissão, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura Municipal de 
Palestina do Pará; 
7.5 A contratada fornecerá apenas materiais e/ou objetos dentro dos padrões solicitado neste termo de 
referencia; 
7.6 não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada no Termo de Referência;  
7.7 arcar com custos do dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 
7.8 - Assinar o instrumento contratual no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação formalizada. 
7.9 - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da contratante, através de servidor 
indicado pela Prefeitura Municipal de Palestina do Pará (secretaria demandante da demanda), 
cumprindo todas as orientações e prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as 
reclamações formuladas para o fiel desempenho das atividades especificadas neste Termo de 
Referência e no contrato, assim como na proposta de preços apresentada; 
7.10 - Apresentar a fatura/nota fiscal após aceitação dos materiais e/ou objetos entregues e fiscalizados 
pela Prefeitura e mediante comprovação de quitação de encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários. 
 
08 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1 – Comunicar a CONTRATADA para o recolhimento ou troca do(s) produtos(s) que não estiverem 
dentro dos padrões técnicos utilizados pelo CONTATANTE ou normas existentes; 
8.2 - Efetuar o pagamento, depositando em conta corrente bancária mantida pela CONTRATADA, até o 
10 (dez) dias úteis após o recebimento dos materiais e/ou objetos e aceitação dos mesmos, pela 
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fiscalização da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará e comprovação de quitação de encargos fiscais, 
trabalhistas e previdenciários; 
8.3 - Designar servidor capacitado para acompanhar a execução do contrato; 
8.4 - Controlar rigorosamente a entrada dos materiais seguindo as especificações do contrato; 
8.5 - Comunicar prontamente a contratada toda e qualquer anormalidade, objeto da presente licitação; 
8.6 - Comunicar imediatamente à licitante e apresentar em até 48 (quarenta e oito) horas o 
comprovante de emissão de ocorrência policial, em casos de acidentes, furto, roubo e incêndio, sob 
pena de perda das propostas contratadas; 
8.9 – Comunicar a CONTRATADA para o recolhimento dos produtos que estiverem em desacordo com o 
contrato;  
8.10 - Rejeitar, no todo ou em parte o fornecimento executados em desacordo com o Contrato a ser 
celebrado.  
 
09 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
9.1- Os recursos para cobrir a despesa, na ocasião do fornecimento dos materiais e/ou objetos, estarão 
contemplados no orçamento de 2017 (credito orçamentário). 
Obs.: Segundo a normativa da advocacia geral da união (agu) de nº 20, de 1º de abril de 2009, no uso 
das atribuições que lhe conferem, resolve expedir a presente orientação normativa: na licitação para 
registro de preços, a indicação da dotação orçamentária é exigível apenas antes da assinatura do 
contrato.  
Acórdão nº 1279/2008 do TCU, já decidiu que: registro de preço não e uma modalidade de licitação, e 
sim, um mecanismo que a administração dispõe para formar um banco de preços de fornecedores, cujo 
procedimento de coleta ocorre por concorrência ou pregão. em razão de ser um mecanismo de 
obtenção de preços junto aos fornecedores para um período estabelecido, sem um compromisso 
efetivo de aquisição, entendemos ser desnecessário, por ocasião do edital, o estabelecimento de 
dotação orçamentária. 
O decreto nº 7581, de 11 de outubro de 2011, no artigo 91, cita: na licitação para registro de preços, a 
indicação da dotação orçamentária só será necessária para a formalização do contrato ou instrumento 
equivalente. 
Licitação para registro de preço não e necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será 
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, segundo o decreto 7.892/2013, 
artigo 7º, § 2º. 
 
Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 – Material de Consumo. 
 
10 – DO PREÇO E ESTIMATIVA  
10.1. A despesa está estimada em R$ _____ ( ) subdivididos em: 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

Item Produto Unid. Marca Qtd.  R$ Unit.   R$ Total  

1 

Açúcar branco - tipo cristal especial. Não deve apresentar 

sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório, Embalagem: em 

polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve está intacta, 

em pacote de 02 Kg. Prazo de validade de no mínimo 

12(doze) meses. A contar a partir da data de entrega fardo c/ 

15. 

FD 
 

20 
  

2 

Alho- de 1ª qualidade inatura, firme e intacto, sem lesões de 

origem física ou mecânica, devendo estar bem desenvolvido, 

sadio. Não deve conter substancias terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderentes à superfície. 

Kg. 
 

50 
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3 

Arroz branco- tipo 1, agulhinha acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico, contendo 5kg, com 

identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

Validade mínima de 12(doze) meses a contar da data fardo 

c/6.  

FD 

 

 
 

60 
  

4 

Biscoito doce- tipo Maria, embalem plástica com dupla 

proteção, com 400g, valor energético entre 100 a 150kcl, 

carboidratos entre 15 e 30g, proteínas entre 1.5 e 3,5g e 

gorduras totais entre 2 e 5g, por porção de 30g. 

PCT  400 
  

5 

Biscoito salgado- tipo cream cracker, embalagem plástica com 

dupla proteção, com 400g.  
Unid.   400 

  

6 

Café em pó- Torrado e moído, embalagem de 250g com 

tolerância de 1% de impurezas como cascas, paus, etc, com 

ausência de larvas, parasitos e substancias estranhas. 

       

Unid.  

 
 

180 
  

7 

Macarrão tipo parafuso, com ovos, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, 

contendo 500g ou 01 kg, com identificação na embalagem 

(rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. Validade mínima de 12(doze) 

meses a contar da data 

 

Unid. 

 
 

200 
  

8 

Óleo soja - embalagem plástica contendo 900 ml de óleo. Data 

de validade de mínimo 12 meses após entrega caixa c/20. 

       

CX 

 

 

 

 

10  
 

9 

Ovos - Características técnicas: ovos de galinha ”tipo grande”, 

casca lisa. Os ovos deverão estar limpos. Não poderão está 

trincados. Embalagem em caixa de papelão, com registro no 

Ministério da Agricultura. Prazo de validade mínimo 15 dias a 

contar a partir da entrega. 

 

Unid. 
 

3000 
  

10 

Macarrão espaguete – massa seca com ovos, fabricadas a 

partir de matérias primas sãs e limpas, e sentas de matérias 

terrosa e parasitos. 

Unid. 
 

200 
  

11 

Sal - refinado, iodado, 1ª qualidade, não deve apresentar 

sujidades, misturas inadequada ao produto. Embalagem: deve 

estar intacta, acondicionado em pacotes de polietileno 

transparente, termossoldada, atóxica, com capacidade de 1 kg. 

Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data 

de entrega. 

        

PCT 
 60 

  

12 

Salsicha- de carne bovina/ suína tipo hot-dog com no máximo 

de 2% de amido. Com aspecto característico, cor própria sem 

manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, 

 PCT  200  
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com adição de agua ou gelo no máximo de 10%, com registro 

no SIF ou SISP-embalagem de 5 kg. 

13 

Margarina vegetal, lipídio 65%, com sal, embalagem de 500 

gramas, contendo a identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

      

Unid. 

 

 200   

14 

Leite em pó integral, embalagem 01 kg, embalagem plástica 

contendo a identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e data de fabricação. 

Pct  

  
300 

  

15 

Milho verde, em conserva, embalagem contendo no mínimo 

300 gramas, com identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

  
150 

  

16 

Azeitona verde, em conserva, embalagem contendo 800g em 

vidro, com identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

  
40 

  

17 

Creme de leite- tradicional, contendo no mínimo 200g, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

  
200 

  

18 

Extrato de tomate-tradicional, contendo 190 gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

  
400 

  

19 

Flocos de milho pré-cozidos, contendo 500 gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

 
 200 

  

20 

Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

  

   

Unid. 

 

 

 
    50 

  

21 

Molho de tomate tradicional, contendo 340gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

  
200 

  

22 

Canela em pó, contendo 30 gramas, com identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. 

Unid. 

  
80 

  

23 

Orégano, contendo 100 gramas, com identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

 
 30 

  

24 

Cravo da índia, contendo no mínimo 30 gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

 
 

 

30   

25 

Pimenta do reino moída, contendo no mínimo 30 gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

 
 100 

  

26 

Coloral em pó, contendo no mínimo 100 gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

 

 

 200 
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27 

Vinagre tipo branco, contendo no mínimo 750 ml, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

 
 100 

  

28 

Chocolate em barra ao leite, contendo no mínimo 1 quilo 

gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

 
 100 

  

29 

Milho de pipoca – tipo 1 em embalagem de polietileno de 

500g cada. Livre de praga e sujidades. 
Unid.  600  

 

30 

Batata palha-contendo no mínimo 500 gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

 
 50 

  

31 

Ameixas em caldas, contendo no mínimo peso liquidam 850 

gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

 
 50  

 

32 

Caldo de galinha, contendo no mínimo 114 gramas com 12 

cubos, com identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

 
 150 

  

33 

Chocolate granulado, contendo no mínimo 500 gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

 
 50 

  

34 

Polvilho doce  contendo 01 kg, com identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Unid. 

 
 200  

  

35 

Pirulito com cabo, tamanho padrão, contendo diversos 

sabores, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de 

validade pct c/ 50 

Pct  100 
  

36 

Apresuntado fatiado e refrigerado, fatias finas em torno de 

20g cada. Deverá apresentar coloração, odor e aspectos 

característicos. Contendo na embalagem a identificação do 

produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e 

data de embalagem. Validade  mínima de 03 (três) dias, a 

contar da data de entrega. 

KG   50  
  

37 

Carne bovina tipo acém congelada, proveniente de animais, 

sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar 

coloração vermelho vivo, odor característico e aspecto próprio 

não amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de 

descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e 

aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, 

odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e 

qualquer substância contaminante. Acondicionado em 

embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, a 

vácuo, peso liquido de 1kg ou 2kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão 

competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 

(seis) meses, a conta da data de entrega. 

kg  400  
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38 

Peito de frango sem osso, limpo, magro, não temperado, 

congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção 

veterinária  apresentando cor e odor característico. Isento de: 

vestígios de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e 

desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer 

substancia contaminante. Acondicionado em embalagem de 

polietileno atóxica, resistente, peso liquido de 1kg, contendo 

na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 

inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade 

mínima de 06 (seis) meses, a conta da data de entrega.  

kg  400 
  

39 

Farinha de trigo- especial, para panificação obtida do trigo 

moído, de cor branca, sem fermento, adicionada em 

embalagem com  01 kg. O produto deverá esta de acordo com 

as especificações da portaria n°. 354/MS,18/07/96, o que se 

refere á norma técnica referente a farinha de trigo; ANVISA; 

MAPA E INMETRO; com aspectos, cor, sabor e textura 

características, a partir de matérias primas sãs e limpas; livres 

de sujidades, materiais terrosos, produto marca do fabricante, 

prazo de validade e peso liquido. 

PCT 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

40 

Farinha de trigo- especial, para panificação obtida do trigo 

moído, de cor branca, com fermento, adicionada em 

embalagem com  01 kg. O produto deverá esta de acordo com 

as especificações da portaria n°. 354/MS,18/07/96, o que se 

refere á norma técnica referente a farinha de trigo; Farinha de 

trigo- especial, para panificação obtida do trigo moído, de cor 

branca, sem fermento, adicionada em embalagem com  01 kg. 

O produto deverá esta de acordo com as especificações da 

portaria n°. 354/MS,18/07/96, o que se refere á norma técnica 

referente a farinha de trigo; ANVISA; MAPA E INMETRO; 

com aspectos, cor, sabor e textura características, a partir de 

matérias primas sãs e limpas; livres de sujidades, materiais 

terrosos, produto marca do fabricante, prazo de validade e 

peso liquido. 

; MAPA E INMETRO; com aspectos, cor, sabor e textura 

características, a partir de matérias primas sãs e limpas; livres 

de sujidades, materiais terrosos, produto marca do fabricante, 

prazo de validade e peso liquido. 

PCT  
 

150   

41 

Feijão carioquinha tipo I, “in natura”, embalagem 30x01, 

validade mínimo de 180 dias, grãos de tamanho e forma 

naturais, maduros, limpos e secos. 

PCT 
 

 

220    

42 

Misturam para bolo sabor diversos. Embalagem com 

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/400g). 

   

Unid. 

 

 400 
  

43 

Farinha de mandioca torrada, seca tipo 1, fina, (embalado em 

pacote hermético de 01 kg) 
   kg  200   

 

44 

Tempero completo caseiro, sem pimenta, sem condimentos, a 

base de sal, alho, cebola, cebolinha e salsa, sem conservantes 

e corantes. Pote plástico de 500g 

Unid. 

 
 100 

  

45 

Frango inteiro, congelado, de 1ª qualidade, pesando 

individualmente no máximo 02 kg, embalagem transparente, a 
KG  500  
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vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome do 

produto, fabricante, endereço, registro no município da 

agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e 

validade. 

46 

Banana - procedente de espécie sã, fresca, não golpeada e 

danificada por quaisquer lesões biológica que afetem sua 

aparência. Estar isenta de substâncias terrosas, sujidades, 

parasitos, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 

sabor estranhos.  

Kg  
400 

kg   

47 

Repolho branco in natura extra, fresco, firme, odor 

característico. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. 

 

       

Kg. 

  
  

48 

Maça nacional in natura extra, sem apresentar avarias de 

casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, com grau de 

maturação adequada para consumo, sem apresentar avarias de 

casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranham 

aderidos à superfície extrema, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. 

Kg 
 

200 
  

49 

Melancia nacional in natura extra, com grau de maturação 

adequada para consumo, casca firme sem avarias, polpa firme 

com coloração vermelha com aparência fresca e macia, 

procedente de espécie genuína e sã, fresca. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície extrema, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

Kg 

 
 

 300  

 

      
  

50 

Cebola de cabeça – tamanho médio de 1ª qualidade, com 

casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de 

origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre de 

enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, 

conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem 

etiquetada de pesagem. 

KG  200  
 

51 

Beterraba extra AA, in natura, procedente de espécies 

genuínas e sãs, frescas, casca lisa e firme. Isento de broto, 

lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos á superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG  120    

52 

 Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-vivo, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, de 

aparência fresca. Isento de broto, lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos á superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas.     

kg  200    

53 

Chuchu extra AA, in natura, pouca rugosidade tamanho 

médio, procedente de espécie genuína, sã, frescas, pouca 

integra e firme. Isento de broto, lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos á superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

kg  90    

54 Pimentão verde tamanho médio, sem ferimentos, sem Kg  80    
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MATERIAIS DE LIMPEZA 

 

Item 

 

Produtos 

 

   Unid 

 

Marca 

               

Qtd. 
 
R$ Unit 

 

R$ Total 

01 Água sanitária c/ 2,0 a 2,5% de cloro ativo 

embalagem de 100Ml. Caixa c/12 

 

CX 

  

30 

  

 

02 

 

Balde, material plástico, tamanho grande, s/ 

tampa, c/ alça em arame galvanizado cor preta 

p/ 12Lts. 

 

UND. 

  

40 

  

 

03 

Cesto para lixo, em plástico telado p/ 10Lts. UND.   

30 

  

 

04 

Cesto para lixo quadrado em plástico vai e 

vem p/ 60Lts. 

 

UND. 

  

08 

  

 

05 

Desinfetante liquida, pinho/ lavanda 

embalagem de 2l caixa c/12. 

 

CX 

  

30 

  

 

06 

Desinfetante liquido pinho/lavanda, 

embalagem de 1l. Caixa c/ 12. 

 

CX 

  

20 

  

 

 

Desodorizador apresentação aerossol, 

400g/281, aplicação aromatizador ambiental, 

 

 

  

 

  

manchas e coloração uniforme. 

55 

Linguiça Defumada, Tipo Calabresa Linguiça defumada tipo 

calabresa, espessura de aproximadamente 1cm, isenta de 

peles, aponeuroses e fragmentos de ossos. 

Kg  100    

56 

Canjica de milho amarelo tipo 1, contendo 80% de grãos 

inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas 

de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou 

vegetais com no máximo de 15% de umidade - emb. 500g 

Unid. 

 
 100   

57 

Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos 

inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas 

de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou 

vegetais com no máximo de 15% de umidade - emb. 500g 

Unid. 

 
 50   

58 

Batata inglesa lisa e lavada de primeira qualidade, tamanho e 

coloração uniforme, fresca, compacta e firme, sem lesões de 

rachaduras e cortes, sem danos físicos oriundos de manuseio e 

transporte, devendo ser bem desenvolvida, de colheita recente. 

Kg  200   

59 

Carne bovina tipo moída de 2ª qualidade congelada, 

proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção 

veterinária, devendo apresentar coloração vermelho vivo, odor 

característico e aspecto próprio não amolecido e nem 

pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de 

gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, 

acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, 

sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. 

Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, 

transparente e resistente, a vácuo, peso liquido de 1kg, 

contendo na embalagem a identificação do produto, peso, 

marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e 

selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. 

Validade mínima de 06 (seis) meses, a conta da data de 

entrega. 

  kg   400   
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07 

composição solubilizantes, coadjuntivantes, 

perfumes e butano, fragrâncias variadas. 

UND.  

50 

08 Detergente lava louças c/500Ml caixa c/24. CX  40   

 

09 

Escova limpeza geral, material plástico, 

retangular, agronômica, tamanho médio com 

cepinho de madeira. 

 

UND. 

  

30 

  

 

 

10 

Escova dupla face p/ lavar louças, c/ espuma 

em poliuretano, com abrasivo em uma face, 

antibactérias formato quadrado, embalagem c/ 

03 unidades. 

 

 

PCT 

  

 

300 

  

 

11 

Esponja p/ limpeza, em aço, p/ limpeza de 

utensílios domestico (lã de aço). Fardo c/ 14 

unidades. 

 

FD 

  

25 

  

12 Flanela amarela, cumprimento 45, largura 40. UND  30   

13 Flanela grande 40x60cm. UND  30   

14 Inseticida 300Ml. UND  30   

15 Isqueiro á gás, cumprimento 8cm, largura 

2,5cm. 

UND  40   

 

16 

Limpa alumínio líquido 500Ml em ácido 

alquil. Benzeno sulfomico linear sequestrante 

alcolizante e água. Caixa c/14. 

 

 

CX 

  

 

20 

  

17 Pá p/ lixo cabo longo plástico. UND  30   

18 Pano de chão alvejado, cor branca medidas 

mínimas 67x42cm cumprimento 68cm. 

(cumprimento e largura). 

UND  80   

 

19 

Pano de prato, em algodão, medidas mínimas 

cumprimento 68cm, largura 40cm, cor branca. 

 

UND 

  

100 

  

 

 

20 

Pedra sanitária fragrância variadas com 25g 

embalagem primaria plástica e secundária de 

caixa de papelão com suporte de plástico para 

colocar no vaso. 

 

 

UND 

  

 

80 

  

 

   21 

Rodo, base em madeira, c/ 02 borrachas, 

medida mínima 40cm, cabo em madeira 

resistente, medida 120. 

 

UND 

  

20 

  

 

   22 

Rodo, base em madeira, c/ 02 borrachas, 

medida mínima 50cm, cabo em madeira 

resistente, medida 120cm. 

 

UND 

  

20 

  

23 Sabão em barra neutro embalagem com 05 

unidades de 200g. 

PCT  200   

 

 

24 

Sabão em pó 500g com tenso ativo aniônico , 

alcolimizante, sequestrante, carga coadjuvante 

branqueador óptico bentanita sódica corante, 

fragrância e água. Caixa c/24. 

 

 

CX 

  

 

10 

  

25 Sabonete sólido 90g . PCT c/ 12. PCT  20   

26 Soda cáustica de 1 kg com concentração entre 

96 a 99%. 

UND  20   

27 Vassoura de pelo, base de nylon, 25cm, cabo 

de madeira. 

UND  20   

28  Vassoura c/ cerdas sintéticas, 25cm, cabo de 

madeira resistente. 

UND  20   

 Vassoura em piçava, cepa em madeira      
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  29 medindo no mínimo 20cm, cedas c/ no mínimo 

9cm, em madeira resistente, plastificado, 

rosqueado. 

UND 30 

30  Vassourinha para limpar vaso. UND  20   

 
 
 

MATERIAIS DESCATÁVEIS 

Item Produto Unid. Marca Qtd.  R$ Unit.   R$ Total  

01 

Papel higiênico 30x30,10m, 

folha dupla, picotada, branca, 

fardo com 16 pacotes e cada 

pacote com 04 unid. 

FD  50   

02 

Papel toalha, rolo (gofrado), alta 

absorção e resistência ao úmido, 

100% fibra celuilósica, cor 

branca, pct com 02 unidades, 

dimensões 230x230mm. 

PCT.  50   

03 

Guardanapo folha simples 

branco macio absorvente 

formato mínimo 23cmx22cm, 

pacote com 50 guardanapos. 

PCT  300   

04 
Saco p/ lixo, preto, capacidade 

de 50L pct. Com 10 unidades. 
PCT  200   

05 

Saco plástico de polipropileno 

para lixo doméstico, capacidade 

de 30L pct. 

PCT.  200   

06 Touca branca descartável. UND  100   

07 

Copo plástico descartável 

capacidade de 200ml embalagem 

com 100 unidades branco. 

PCT.  500   

08 

Prato redondo fundo plástico 

descartável 21cm de diâmetro 

embalagem com 10 unidades 

branco. 

UND  600   

09 

Colher de refeição descartável 

embalagem com 50 unidades 

brancas. 

PCT  500   

10 
Balão (bexiga) de látex de 25cm 

cores variadas c/50 unid. 
PCT  80   

11 

Copos plásticos descartável 

capacidade de 050 ml 

embalagem com 100 unidades. 

PCT  200   

12 

Copos plásticos descartável 

capacidade de 300 ml 

embalagem com 100 unidades. 

PCT  100   

13 

Prato redondo raso plástico 

descartável PRM 210 

embalagem com 10 unidades 

branco.  

PCT  500   
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14 

Colher de sobremesa plástica 

descartável embalagem com 50 

unidades branco. 

PCT  100   

15 

Filme de PVC, contendo 

comprimento 30 metros e largura 

28 centímetros, com 

identificação do produto, marca 

do fabricante. 

UND  80   

16 

Papel alumínio, contendo 30cm 

x 7,5mt (rolo) com identificação 

do produto, marca do fabricante. 

UND  80   

17 

Caixa térmica de isopor com 

tampa  60L espessura da parede 

de 45mm de dimensão interna 

609x441 altura 291mm 

dimensão externa 699x441 sem 

tampa 340mm,  altura com 

tampa 390. 

UND  10   

18 

Caixa térmica de isopor com 

tampa 37L dimensões 

comprimento 467mm x largura 

317mm altura 403mm. 

UND  10   

19 

Caixa térmica de isopor c/ 

tampa, com capacidade para 120 

litros. 

 

UND 

  

05 

  

20 

Caixa térmica de isopor c/ 

tampa, com capacidade para 80 

litros. 

 

UND 

  

05 

  

 
 

MATERIAIS DE COPA E COZINHA 

Item Produtos Unid. Marca QTD. R$ Unit. R$ Total 
01 Panela em alumínio fundido batido grosso 

com tampa p/ 40 Lts. 

Unid.  04   

02 Panela em alumínio fundido batido grosso 

c/ tampa p/ 50 Lts. 

Unid.       04   

03 Panela em alumínio fundido batido grosso 

c/ tampa p/ 60 Lts. 

Unid.  04   

04 Panela de pressão em alumínio fundido p/ 

10LTs. 

Unid.  03   

05 Panela de pressão industrial em alumínio 

fundido p/ 18LTs. 

Unid.  03   

06 Panela de pressão industrial em alumínio 

fundido p/ 22Lts. 

Unid.  03   

07 Pratos plásticos para merenda escolar. Unid.  300   

08 Copos plásticos para merenda escolar 

300Ml. 

Unid.  300   

09 Colheres plásticas para merenda escolar. Unid.  300   

10 Pratos de vidro rasos para refeições duralex. Unid.  150   

11 Colheres em inox para refeições. Unid.  150   
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12 Facas em inox para refeições. Unid.  150   

13 Grafos em inox para refeições. Unid.  150   

14 Copos de vidro 310Ml. Unid.  150   

15 Jarras de vidro 1,5Lts. Unid.  14   

16 Jarras de plástico 4Lts. Unid.  10   

17 Assadeira em vidro retangular 2,9Lts. Unid.  06   

18 Assadeira em alumínio redondo N°35. Unid.  10   

19 Assadeira em alumínio retangular N°5. Unid.  10   

20 Assadeira em alumínio retangular N°8. Unid.  10   

21 Assadeira em vidro retangular 5,3Lts. Unid.  10   

22 Bacia de plástico canelado 35Lts. Unid.  04   

23 Bacia de plástico canelado 18Lts. Unid.  04   

24 Bacia de plástico canelado 8Lts. Unid.  04   

25 Bacia de plástico canelado 5Lts. Unid.  04   

26 Cesto plástico fechado c/ tampa 60Lts. Unid.  08   

27 Garrafão térmico c/ torneira 22Lts. Unid.  08   

28 Garrafão térmico 5Lts. Unid.  08   

29 Garrafa térmica p/ café 1Lts. Unid.  10   

30 Caixa organizadora plástica 28Lts. Unid.  08   

31 Caixa organizadora plástica 42Lts. Unid.  08   

 
 
10.2. Os preços serão cotados por item, visto que a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, pagará de 
acordo com preços praticados no mercado nacional,  
10.3 ADJUDICAÇÃO - Será realizada de forma parcelada, por item, de acordo com a necessidade da 
Secretaria Demandante.  
 
11   – DO PAGAMENTO:   
11.1. O prazo para pagamento será até 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura pela Contratada.   
 

11.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos materiais e/ou objetos 
fornecidos. 
 

11.3. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela Contratada com os materiais e/ou objetos efetivamente fornecidos. 
11.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
11.5. Nos termos  do  artigo 36, § 6°, da Instrução  Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, será 
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
11.5.1. § 6º A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer 
quando o contratado: 
I – não produzir os resultados, deixar de fornecer, ou não fornecer com a qualidade mínima exigida as 
atividades contratadas; 
11.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme previsto na Lei nº 12.440/2011; 
11.7 Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  
11.7.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na 
Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 
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11.7.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio 
de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar.  
11.8. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio 
previsto na legislação vigente. 
11.9. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
11.10. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada na contratação. 
11.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos 
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo 
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: EM = I x N x VP  
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido  
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: (6 / 100) I = 365 
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento  
VP = Valor da Parcela em atraso  
 
12 – DA  ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO  
12.1. A Administração convocará oficialmente a licitante, a contar do recebimento da notificação 
formalizada para, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à  contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 
12.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela 
licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 
12.3. Não será aceita em hipótese alguma a subcontratação para o fornecimentos dos materiais e/ou 
objetos. 
12.4. Antes da assinatura do contrato será verificada pela CONTRATANTE, por meio de solicitação de 
certidões fiscais e trabalhistas, a comprovação da regularidade do cadastramento da licitante 
vencedora, devendo seu resultado juntado ao processo. 
12.5. O contrato só terá validade e eficácia depois de publicados seus extratos no Diário Oficial do 
Estado, Diário Oficial da União, Site Oficial da PMBT e no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de 
Palestina do Pará. 
 
13 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO  
13.1. A Ata terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e eficácia após sua 
publicação no Diário Oficial Estado, Site Oficial da PMBT e no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal 
de Palestina do Pará e ainda se for o caso no Diário Oficial da União.  
 
14 -  DA EXECUÇÃO  E  FISCALIZAÇÃO   
14.1. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais, 
respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 
14.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Prefeitura 
Municipal de Palestina do Pará, designado pelo Representante da pasta geradora de demanda, de 
conformidade Artigo 67 da Lei 8666/93. 
14.3. A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.  
14.4. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.  
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14.5. A  CONTRATANTE  se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o material e/ou objeto 
fornecido, se estiver em desacordo com o contrato.  
 
15 – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
15.1. O contrato a ser firmado com a contratante, poderá ser alterado nos casos previstos no art.65 da 
Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas. 
a. DAS PENALIDADES:  
 
16.1 DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À PROPONENTE: 
16.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº 5.450, de 
2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 
16.2 Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro 
do prazo de validade da proposta ou da Ata de falsa; 
16.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
16.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
16.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
16.6. Cometer fraude fiscal; 
16.7. Fizer declaração falsa; 
16.8. Ensejar o retardamento da execução do certame; 
16.9. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)  prejudicado(s) pela conduta 
do licitante; 
b) Impedimento de licitar e de contratar com a administração municipal, pelo prazo de até cinco anos; 
 
16.10  Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
16.11 Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 
2002 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação: 
16.11.1. Inexecutar total ou parcialmente o objeto contratado; 
16.11.2. Apresentar documentação falsa; 
16.11.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
16.11.4. Cometer fraude fiscal; 
16.11.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços; 
16.12. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
 
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
b) Multa. 
c) Moratória de até 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até 
o limite de 30 (TRINTA) dias; 
d) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado, no caso de 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória; 
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados; 
g) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
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16.13. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 
órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em  razão da contratação decorrente da licitação: 
16.13.1 tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 
16.13.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
16.13.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
16.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
16.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
16.16 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, ou deduzidos da garantia, 
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da sede do município e cobrados 
judicialmente. 
16.17 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
uteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
16.18 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
17 - DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
17.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, e ficará o contrato rescindido de 
pleno direito, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se houver ocorrência de 
uma das hipóteses prescritas no art. 77 a 80, do Capítulo III, Seção V, da Lei nº 8.666/93. 
 
18  DA GARANTIA:  
18.1- Nos termos do Art. nº 56, Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, poderá 
exigir, (antes da assinatura do contrato), prestação de garantia no valor correspondente a 5% (cinco  por 
cento), sobre o valor do contrato que terá seu valor atualizado nas mesmas condições  daquele, 
cabendo à contratada  optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
§ 1o  Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994);  
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004); 
II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); 
III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 
18.2. Tratando-se de fiança bancária deverá constar do instrumento a renúncia expressa pelo fiador dos 
benefícios previstos nos artigos 1.491 e 1.500 do Código Civil;  
18.3. Quando se tratar de caução em dinheiro deverão ser recolhidas pelo licitante no setor financeiro 
da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, impreterivelmente no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da respectiva notificação, o mesmo ocorrendo quando for outra a opção escolhida.  
18.4. A garantia será complementada nas mesmas bases, sempre que houver variação do valor 
contratual, por prorrogações, aditamentos, por sua revisão ou necessidade de serviços 
complementares,  ou alterações  previstas no Art. 65. 
 
19 - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
19.1 - Nos termos do art. 67 da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará designará 
um representante, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato anotando em registro próprio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art56§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art56§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art56§1ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art56§1iii
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todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário a 
regularização das faltas ou defeitos observados; 
19.2. - Da mesma forma, a contratada deverá indicar um preposto que, se aceito pelo Prefeitura 
Municipal de Palestina do Pará a representará na execução do Contrato, promovendo obrigatoriamente 
as correções, reparações, remoções, reconstruções ou substituições, às suas expensas (contratada), que 
se fizerem necessárias quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do 
objeto do Contrato, conforme preceitua o art. 68 da Lei n.º 8.666/93; 
19.3. A fiscalização não exclui, nem reduz, a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, 
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios repetitórios ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica em co-
responsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos (art. 69 e 70 da Lei Federal nº 
8.666/1993);  
19.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do presente certame, deverão ser 
prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará. 
 
20 - OBSERVAÇÕES: 
20.1 - A proposta das empresas deverá conter a marca, o fabricante e a procedência de cada item 
oferecido; 
20.2 - Os objetos devem estar com as especificações em conformidade com o que foi solicitado. 
20.3 - Os objetos licitados devem ter garantia e se caso a data de validade, com seus respectivos 
quantitativos na nota fiscal. 
20.3.1 - O prazo de validade dos itens não deverá ser inferior a 12 meses, a contar da data da entrega do 
produto. A validade dos objetos quando da entrega não poderá ser inferior a 75% de todo seu período 
de validade, contados da data de fabricação. Por exemplo, se o objeto possui validade de 12 meses 
contados da data de fabricação, quando da entrega deverá possuir, no mínimo, 9 meses. 
20.4 - A entrega do objeto será feita de forma diferida, mediante solicitação da PMPP. 
20.5 - Os materiais e/ou deverão conter o selo do INMETRO, ANVISA ou outro ORGÃO REGULADOR. 
 
21 DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1 - AMOSTRAS 
VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, PODERÁ SER EXIGIDO AMOSTRAS DOS PRODUTOS, APENAS DO(S) LICITANTE(S) 
VENCEDOR(ES) DO CERTAME. 
NA HIPÓTESE DE SEREM EXIGIDAS AMOSTRAS, ESTES DEVERÃO SER APRESENTADOS ANTES DA 
ASSINATURA DO CONTRATO. 
A ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO SER REALIZADAS POR PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS DA ÁREA, COM CONHECIMENTO ESPECÍFICO DOS PRODUTOS, E REGISTRO NO 
CONSELHO DE CLASSE. 
OBS.: OS MATERIAIS / MERCADORIAS DEVERÃO TER CERTIFICADO DO INMETRO E/OU VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E/OU ANVISA. 
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