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Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 

Fone: (42) 3637-1148

EDITAL DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 87/2021PMNL 

Sistema de Registro de Preços  

Entidade Promotora:  Munic ípio de Nova Laranjei ras   Paraná.  

Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pelo Decreto nº  210/2021,  de 

05/07/2021,  composta pelos  senhores:   

Pregoeiro:  Valdecir  Alves de Medeiros;   

Pregoeira  Suplente:  Chaiane Mioranza;  

Equipe de Apoio:  Emerson Nairnei ,  Beatr iz do Belém Elias e Marcelo dos Santos.  

Data de  Emissão: 04 de Outubro de 2021.  
Data de  Abertura: 21 de Outubro de 2021.  
Horár io: 09:00 horas.  

O Município de Nova Laranje iras,  Estado do Paraná, inscri to no Cadastro  

Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 95.587.648/000112, com sede a Rua Rio  

Grande do Sul ,  nº 2122   Centro, Nova Laranje iras   Paraná  Fone (42)  3637

1148,  convida V. S .a .  a part icipar  do Reg istro de Preços conforme a L ic itação 

Pregão Presencial,  t ipo menor  preço por  i tem ,  a  realizarse na Prefeitura 

Municipal ,  em conformidade com a Lei  Federal nº 8.666/93,  10.520/2002, com o 

Decreto Federa l nº 3.555 de 08/08/2000, com os Decretos Municipais nº  

136/2006, 123/2007 e 34/2007, e com o descr ito neste edita l.  

Os  anexos poderão ser ret irados na sede da Prefeitura Munic ipal,  no 

endereço supracitado, junto ao Departamento de Lic itações ou através do e

mail :  l ic i tacao.pmnl@cnett.com.br.  

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 

Habi li tação, deverão ser protocolados no setor de l ic itações da Prefeitura  

Municipal ,  no endereço supra mencionado, bem como o credenciamento dos 

representantes  das empresas até às 08:30 (oito e tr inta) horas  do dia  21 de 
outubro de 2021.

1.  OBJETO 

1.1  O objeto da presente l ic itação é o registro de preços para a aquisição de 
gêneros al imentícios,  produtos de hig iene e l impeza e utensí l ios de cozinha,  
para manutenção das escolas da rede munic ipal  de ensino,  conforme as 

especi f icações descr itas no termo de referência (Modelo   Anexo I I) .

1.2  As quant idades constantes no Anexo I I,  não necessar iamente serão 

adquiridas em sua totalidade.  As mesmas são quantidades estimadas,  sendo 

considerados apenas para fins de adjudicação e posterior co nvocação para  

assinatura da Ata de Registro de Preço.  

1.2.1 Não será l imitado o quant itativo mínimo a ser entregue por cada lic itante 

no momento das requisições emitidas pela  prefeitura municipa l.  
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1.2.2  As l ici tantes para as quais for adjudicado o item constante do Anexo I I e 

forem convocadas para a  assinatura da Ata, obterão apenas o dire ito e a  

exclus ividade de fornecimento do referido item até o término da vigência  

contratual .  

1.2.3  Alertamos a todos os  lic itantes,  para f ins de seus planejamentos 

orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquir ir  prev iamente toda  

a quant idade constante do Anexo I I.   

1.2.4  O Município de Nova Laranjei ras não se  responsabil izará  por  prejuízos 

financeiros,  não cabendo por parte dos l ic itantes qualquer recurso sob a legação 

da expectativa da compra por  parte da Prefe itura .  

1.2.5 Os produtos/materiais  deverão ser  entregues junto ao Departamento de 

Compras (prédio da prefeitura),  s ito à  Rua Rio Grande do Sul,  2122   Centro   

Nova Laranjeiras   Pr,  ou em locais  prédeterminados nas  ordens de compra  

emit idas pela prefe itura municipal .

1.2.5.1  Não será l imitada quantidade mínima de compra por requisição, f icando 

o fornecedor obrigado a efetuar a entrega no prazo estabelec ido no i tem 1.2.6.  

1.2.6  O prazo máximo para entrega será de até 5 (cinco) dias úteis, a  contar do 

recebimento da ordem de compra emitida pela  contratante.  

1.2.7  Todos os custos com a entrega dos produtos,  f icarão por conta do 

contratado.  

1.3 A quantidade estimada para o presente processo l ic itatór io, relacio nado no 

edital  de embasamento,  serve apenas com o or ientação, não const ituindo,  sob 

hipótese alguma garantia de faturamento.  

2. ESCLARECIMENTOS INICIAIS 

2.1  O S istema de Registro de Preços (SRP) é  um conjunto de procedimentos para  

regist ro formal  de preços relat ivos à  aquis ição futura de  bens,  onde as empresas  

disponibil izam bens e serv iços a preços e prazos certos e registrados em 

documento especí f ico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema,  as  

aquisições são fe itas  quando melhor convier  aos órgãos que integram a Ata,  

sem, no entanto, estarem necessar iamente obrigados a contratar com os 

fornecedores vencedo res do certame.  

2.2 Nesta l ic i tação, será f i rmada uma Ata  de Registro de Preços, que é  um 

documento v inculat ivo, obrigaciona l,  com característica  de compromisso para  

futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados,  

durante o período de 12 (doze) meses,  tornandoos di sponíveis,  caso necess ite ,  

o Munic ípio de Nova Laranjeiras  efetuará aquisições nas quantidades julgadas  

necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.  
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2.3 Ao preço do pr im eiro colocado poderão ser registrados tantos  fornecedores  

quanto necessár ios  para que, em função das propostas apresentadas, seja  

atingida a quant idade total  de cada i tem. 

2.4 Quando das contratações decorrentes  do registro de preços será respeitada 

a ordem de classi f icação das empresas constantes  da Ata.  

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1  Não será admitida nesta lic i tação a participação de empresas  enquadradas 

em quaisquer das hipóteses  a seguir  elencadas:   

a)  Que se  encontrem sob falênc ia, concordata,  concurso de credores,  dissolução 

ou l iquidação;  

b) Que em regime de consórcio,  qualquer que seja sua forma de constituição,  

sejam controladoras,  coligadas ou subsidiárias entre si;  

c)  Que, por  quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas  

com suspensão por  órgão da  Administração Públ ica Direta ou Indireta,  nas  

esferas Federa l, Estadual ou Municipa l,  desde que o Ato tenha sido publicado na  

imprensa ofic ia l,  conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. As consultas serão reali zadas 

nos portais do TCU https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5 e do TCEPR 
http://serv icos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx

d) Estrangeiras que não funcionem no País .  

e)  Que seja servidor públ ico ou di rigente de órgão ou ent idade contratante ou 

responsável pela l ic i tação, conforme art.  9° ,  inciso II I  da Lei  8.666/93;  

f)  Que tenha em seu quadro social ,  gerente,  diretor,  sócio,  proprietár io ,  

administrador, controlador ou conselhe iro que seja  Prefeito,  VicePrefeito,  

Vereadores,  ocupantes de cargo em comissão ou função de conf iança, ou seus 

cônjuges e companheiros,  conforme § 9º do art.  105A da  Lei  Orgânica  

Municipal ;  

3.2 Este edital  não é exclusivo para Microempresa e/ou Empresa de Pequeno 

Porte (ME/EPP/MEI) , e  não possui cota reservada nos termos do  art .  48,  inciso  

I I I  da LC 123/2006 e alterações promovidas pela LC 147/2014. 

3.2.1 O fato do edital  não ser  exclusivo para Microempresa e/ou Empresa de 

Pequeno Porte (ME/EPP/MEI),  não impede sua participação neste certame, 

ainda, o mesmo contempla os benefícios da regularidade fiscal  e o empate 

ficto,  para as empresas enquadradas nesta condição. 

3.3 Em obediência ao cont ido no art igo 49,  inciso I I I,  da Lei  Complementar  

123/2006, apresentase justi f icat iva para não apl icação do art igo 48, inciso I,  do  
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mesmo estatuto. Refer ida norma impõe a necessidade de lic itação exclusiva  

para microempresas  e  empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo  

valor  seja  de até R$ 80.000,00. No caso da presente l ic itação, a apl icação do 

dispositivo  do art igo 48, inciso I,  poderá acarretar  a diminuição da  concorrência  

e desvantagem para a  Administração,  considerando que as empresas 

fornecedoras do objeto ora l ic itado que apresentam maior  competit iv idade são, 

na maior ia dos casos,  formadas  por grandes distr ibuidoras  de materia is  e  não 

enquadramse no conceito legal  de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. Desse modo,  objetivando ampl iar  a disputa nos i tens lic i tados e buscar  a  

proposta mais vantajosa para a Administração Pública, consoante estabelece o  

art igo  3º da Lei  nº  8.666/1993, v is lumbrase, no presente caso, que a  apl icação 

do art igo 48, inciso I I I ,  da Lei  Complementar  123/2006, restringe  a  

competitividade e  pode apresentar  vio lação aos pr inc ípios estabelecidos pela  

Le i de Licitações.  

� LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

Art.  49. Não se apl ica o disposto nos arts.  47 e 48 desta Lei  Complementar  

quando:  

I II   o  tratamento diferenciado e  s impl if icado para as  microempresas e empresas  

de pequeno porte não for vantajoso para a  administração públ ica ou 

representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser  contratado;  

3.3.1  A não apl icabi l idade do art igo 48, inc iso I,  não implica no afastamento das 

demais vantagens estabelecidas pela le i para Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, desde que as mesmas sejam competit ivas  em relação ao 

mercado. Pois, os benefícios estão c laramente dispostos no edi ta l .  

3.3.2 O Município v isa  sempre a obtenção da melhor proposta,  ou seja,  se o  

tratamento diferenciado e s impli ficado para as  microempresas  e  empresas  de 

pequeno porte não for vantajoso para a  administração pública  ou representar  

prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado,  não existe  

motivos para dar  tal exclus ividade na contratação.

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1  No início da sessão, cada l ic i tante poderá credenciar  apenas um 

representante,  o qual deverá identi ficarse  junto  ao Pregoeiro ,  apresentando a 

respectiva  cédula de ident idade ou documento equivalente e  comprovando, por  

meio de inst rumento  própr io,  poderes para formulação de propostas ( lances 

verbais) , oferta de  desconto e  para a prát ica dos demais atos inerentes  ao 

certame.  (Modelo    Anexo IV) , acompanhado do contrato socia l e/ou documento 

equivalente devidamente autent icado.  

4.1.1  A comprovação de microempresa e empresa de pequeno porte,  deverá ser 

feita juntamente com o credenciamento,  mediante apresentação de declaração 

fi rmada pelo representante legal,  de que se enquadra no conceito de ME, EPP  
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ou MEI,  sob as penas da lei  (Modelo   Anexo VII I ) ,  acompanhada da Certidão 

Simpli ficada da Junta Comercial.  

4.1.2 Declara que cumpre plenamente os requisitos de habil itação exigidos 

para participação no presente certame (Modelo   Anexo VI).

4.1.3  Os documentos mencionados  no item anterior,  inclus ive o documento de 

ident if i cação do representante credenciado,  deverão ser apresentados em  

fotocópias autenticadas ou fotocópias simples,  acompanhadas dos respect ivos  

orig inais,  para a  devida autenticação,  pela  Equipe do Pregão ou já  autent icados 

por cartório competente. 

4.1.4  O credenciamento (Modelo   Anexo IV),  deverá ter f irma reconhecida em 

cartório,  na assinatura do representante legal, e/ou poderá ser fei to o 

reconhecimento da autenticidade pelo própr io servidor  do município, com a 

apresentação de documento para a devida comprovação.  

4.2 Se a  empresa se f izer representar por  procurador,  fazse  necessário o  

credenciamento atrav és de outorga por  instrumento públ ico ou particular;  neste  

últ imo caso mediante apresentação do ato consti tut ivo da  Empresa,  para 

ident if i cação daquele que outorgou os poderes ao seu representante.  Tanto o  

instrumento público como o part icular deverá conter  menção expressa de que 

lhe confere amplos poderes,  inclusive para formular ofertas e lances de preços,  

para recebimento de intimações e  noti f icações,  desistência ou não de recursos,  

bem como, demais atos  pertinentes ao certame.

4.3 Fazendose representar  a l ic itante pelo seu sóciogerente, di retor ou 

propr ietár io,  deverá comprovar ser  o responsável  legalmente, podendo ass im  

assumir obrigações em decorrência de tal  investidura .  

4.4  Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa l ic itante.  

4.5 Iniciada  a  Sessão, será vedada a  substi tuição do representante da empresa 

devidamente credenciado, a inda que esteja munido de instrumento procuratório 

com poderes especí ficos, salvo por caso fortuito ou força maior.  

4.6 A falta  ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3 não 

implicará a  exclusão da empresa em participar  do certame,  mas impedirá  o  

representante de se manifestar na apresentação de lances verbais e  demais  

fases do procedimento lici tatór io.  

4.7 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 

separadamente dos envelopes de números 01 e 02.  

5.  DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1  A  reunião para recebimento e  abertura dos envelopes contendo a Proposta 

de Preços e os  Documentos de Habi li tação será públ ica,  di rig ida pelo Pregoeiro,   
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em conformidade  com este Edita l  e seus Anexos,  no local  e horário 

determinados no preâmbulo do presente edital .  

5.2  Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os  representante(s)  da(s)  

Empresa(s)  l ic itante(s)  entregará (ão) os  envelopes contendo a(s)  proposta(s)  de 

preços e os documentos de habi li tação,  não sendo aceita, a part ir  desse 

momento a admissão de novos lic i tantes.  

5.2.1 As l ic itantes deverão entregar  ao Pregoeiro,  dec laração assinada pelo 
representante legal  de que cumpre plenamente os requisi tos de habil itação 
(Modelo    Anexo VI).  

5.3 O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exter ior , as  

seguintes informações:  

ENVELOPE 01   PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 87/2021   PMNL 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO PROPONENTE 

5.4  O envelope dos Documentos de Habi l i tação deverá ser expresso, em seu 

exter ior , as seguintes informações:  

ENVELOPE 02   DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 87/2021   PMNL 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO PROPONENTE 

5.5  Inicialmente, será  aberto o Envelope 01   Proposta de Preços   e ,  após, o 

Envelope 02   Documentos de Habi li tação.  

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS  FORMAL E MÍDIA DIGITAL 

6.1 ALÉM DA PROPOSTA FORMAL,  deverá ser apresentada PROPOSTA EM MÍDIA 
DIGITAL,  preferencialmente em PEN DRIVE (com a extensão .esl) ,  nos 
parâmetros do Sistema Equiplano conforme programa de geração de proposta 
disponível no site: www.equiplano.com.br

MENU: ESCOTAÇÃO/ESPROPOSTA 

Clique nos links  abaixo para salvar os programas e o manual  

Cotações 
Manual  para Fornecedores 
Propostas  

5.1.1 Para preenchimento e emissão da proposta será necessár io a  uti l i zação do 

programa de  Geração de Proposta e Aquivo Digital .esl,  os qua is deverão ser  
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solici tados por email  no endereço:  l ic i tacao.pmnl@cnett .com.br .  

6.1.2  O arquivo .es l deverá conter:  

a)  Dados do Fornecedor:  Razão Socia l  ou denominação da l ic i tante,  com seu 

endereço completo ( logradouro, número, bairro e  CEP),  tele fone f ixo/fax,  

telefone móvel,  endereço eletrônico (emai l) ,  número de inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda  CNPJ;  

b) Dados Bancár ios:  Banco,  Agência,  Nome, Cidade, Estado,  Conta e Data de 

Abertura se houver;  

c)  Dados do Representante:  Nome completo, documentos pessoais, endereço 

completo ( logradouro, número, bairro e  CEP) , telefone f ixo,  telefone móvel e 

endereço e let rônico (emai l) ;  

d) Dados do Quadro Societár io:  Nome completo,  documentos pessoais, endereço 

completo ( logradouro,  número, bairro e CEP),  telefone fixo,  telefone móvel ,  

endereço e let rônico (emai l) ,  e ato const itutivo;  

6.1.3  Prazo de val idade da proposta,  não poderá ser inferior  a 60 (sessenta)  

dias ,  a  contar  da data de sua apresentação.

6.1.4  Prazo de entrega dos produtos,  não poderá ser inferior  a 12 (doze) meses ,  

a contar  da data de ass inatura do Contrato e/ou Ata de Registro de  Preços. 

6.1.5  Serão desclass if icadas as empresas que:  

 Não apresentarem a proposta em formato.esl em mídia digita l  

preferencia lmente em PEN DRIVE;  

 O Sistema Equiplano ut il izado pela Prefeitura não reconhecer, ler  ou 

desconhecer  o conteúdo da mídia digita l,  por fa lha na m ídia ou falha  

operacional da empresa; 

 As  propostas que não apresentarem a marca dos produtos ofertados.  

6.1.6  Demais  disposições constantes neste i tem. 

6.1.7 Não serão levadas em consideração  quaisquer vantagens não prev istas  

neste Edital .  

6.1.8 Juntamente  com a proposta de  preços as l ic itantes  deverão apresentar  

declaração, que os  preços expressos  na proposta apresentada contemplam os  

preços compatíveis aos praticados no mercado local/regional atualmente 

(Modelo    Anexo IX).  
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7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

7.1  Após apresentação da proposta,  não caberá desistência,  salvo por  motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

7.2  Abertos os envelopes,  as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe 

de apoio e credenciados que desejarem. 

7.3  No julgamento e class if icação das propostas,  será adotado o cr itério de 

menor  preço por  item. 

a) Após declarado o vencedor do certame, este terá o prazo máximo de 5 

(c inco) dias úteis  para apresentação da amostra,  conforme (Anexo I I ) ;  

b) Caso não seja aprovada amostra do vencedor,  será  convocado o segundo 

colocado, e  ass im sucessivamente nas mesmas condições estabelecidas  

na al ínea “a”.  

7.3.1 Serão desc lassi ficadas as  empresas que ul trapassarem o valor máximo 

fixado por item. 

7.4 Lido os preços,  o Pregoeiro relacionará todas as propostas classif icadas em 

ordem crescente.  

7.5  Dentre as  l ic itantes class i f icadas serão selecionadas para a  fase de lances 

verbais a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e as demais propostas cujos  

valores estejam no intervalo de  no máximo 10% (dez)  por  cento da proposta de 

menor valor .  

7.6  Quando não for  possível obter pelo menos 03 (três)  propostas escri tas de 

preços,  nas condições do subitem acima,  serão classif icadas as  melhores  

propostas  subsequentes,  até  o  máximo de 03 (três),  salvo empate, para  

poderem partic ipar da etapa de lances verbais.   

7.7  A  validade do pregão não será comprometida se for inv iabil izada a fase de 

lances em virtude da apresentação e/ou classif icação de apenas uma proposta 

escri ta, como também a class if icação de apenas 02 (duas) ou menos propostas 

escri tas de preço não inviabi lizará a real ização da etapa de lances verbais ou 

fase de negociação.   

7.8  Em continuação, será dado iníc io à  etapa de apresentação de  lances verba is  

pelos lançadores se lecionados,  que deverão formular  lances de sucessivamente,  

em valores  dist intos e decrescentes.  

7.9  O Pregoeiro fará  uma rodada de lances convidando o representante da 

l ic i tante que ofereceu a  proposta escrita  de  MAIOR PREÇO POR ITEM, a fazer o 

seu lance e,  em seguida, os representantes  das demais  empresas  se lecionadas 

na ordem decrescente de preço, e assim sucessivamente até  que se obtenha a  
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proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.  

7.10  Só serão aceitos  lances verbais infer iores ao ult imo menor percentua l 

obtido.  

7.11  O l ic i tante que não apresentar lance em uma rodada não f icará impedido 

de part icipar  de nova rodada, caso ocorra e  o l ic i tante não tenha expressamente  

declarado que encerrou seus lances.  

7.12  Em não havendo mais lances verbais,  será encerrada a  etapa  competitiva e 

ordenadas às ofertas,  exclusivamente segundo o cr itér io de MENOR PREÇO POR 

ITEM.  

7.13  As Microempresas  e Empresas de Pequeno Porte, sediadas no âmbito do 

município, terão a  prioridade de contratação, desde que apresentem ao f inal da 

fase de lances,  valores até o l imite  de 10% superiores  do melhor  preço vá lido,  

conforme disposto no Art.  48,  § 3º da Lei Complementar 123/2006 e alterações 

inc luídas  pela Le i Complementar  147/2014, desde que comprovado o  

atendimento do disposto no Art.  49,  Inc iso I I  da Lei  Complementar  123/2006. 

7.13.1  A prioridade prevista no item “6.13”,  just if icase devido a  necessidade de 

promoção do desenvolvimento econômico social  no âmbito local  e ampliação da  

efic iência das pol ít icas públ icas,  o qua l naturalmente pode consist ir  no  

incent ivo às microempresas e  empresas de pequeno porte sediadas no 

Município,  sob o fundamento de que a  medida contribui com o desenvolvimento 

local  sustentável,  cr iando novos empregos, fomentando a economia local  e 

regional,  pelo retorno,  inclusive,  de parte das verbas t ributárias para o 

Município,  v ia  ICMS, dentre outras razões.  

7.14  Ocorrendo o empate f icto, será adotado o seguinte procedimento:  

7.14.1  Empate Ficto é  a faculdade que as MEs e EPPs possuem num certame 

l ic i tatór io de apresentar  uma nova proposta,  após o encerramento da disputa,  

caso a  proposta destas sejam  iguais ou até  5 % superior  a proposta da lic i tante 

mais bem classi f icada. 

a)  no caso de equivalência  dos valores apresentados pelas microempresas e  

empresas de pequeno porte que se enquadrem na si tuação de empate f icto, será  

reali zado sorteio entre elas  para que se  identi f ique aquela  que pr imeiro poderá  

apresentar  proposta melhor;   

b) não sendo habi l itada a microempresa ou empresa de pequeno porte ,  

vencedora,  serão convocadas as remanescentes ,  observada a ordem 

class i f icatór ia ,  para o exercício do mesmo direito. 

7.15  Na hipótese de não ocorrer  nenhum lance verbal,  será ver if icada pelo  

Pregoeiro a  aceitabil idade da proposta escr ita de menor preço,  face ao valor  

estimado para a contratação,  decidindo a respeito.  
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7.16  Em todos os casos,  será facultado ao Pregoeiro negociar  di retamente com 
as lic i tantes em busca do menor preço.   

7.17 Não f icará f ixado o limite mínimo do valor  de cada lance, f icando a cargo 
do Pregoeiro decidir  a  respeito .  

7.18  A desistência em apresentar  lance  verbal,  quando co nvocado pelo 
Pregoeiro,  impl icará a exc lusão do l ic i tante da etapa de lances verbais e na  
manutenção do últ imo preço apresentado pelo l ic itante, para efei to de 
ordenação das propostas.  

7.19  Não poderá haver  desistência dos lances ofertados,  sujeitandose o 
proponente desistente às penalidades constantes deste Edital .  

7.20  Caso não se  realize lance verbal , será  veri ficada a conformidade entre  a 
proposta escr ita  de menor preço e  o valor  estimado para a  contratação, se 
atender as  necessidades da administração o pregão será val idado e  passará para  
a fase seguinte.  

7.20.1  O pregoeiro poderá negoc iar com o autor  da oferta  de melhor valor com 
vistas ao aumento do desconto.  

7.20.2  Após a  negociação, se  houver,  o Pregoeiro examinará a ace itabi lidade da 
proposta de maior  desconto, decidindo motivadamente a respeito .  

7.20.3  Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a  todas as co ndições 

do edita l e estando o seu preço compatível  com o prat icado no mercado, esta  
poderá ser ace ita,  podendo o Pregoeiro negociar visando obtenção de preço 
melhor.  

7.21  Após a final ização das etapas de class if icação (propostas escr itas ,  lances 
verbais e  negoc iação , se houver) , procederseá a  abertura do envelope   
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do l ic itante vencedor (classif icado em primeiro  
lugar),  caso este  seja  inabi litado será aberto o envelope de habil itação do 2º 
lugar e assim sucess ivamente até que o seguinte classi f icado que preencha as  
condições de habi li tação seja declarado l ic i tante vencedor,  nas condições por  
ele  propostas.  

7.22  Constatado o atendimento  das  exigências f ixadas no edita l,  o  l ic i tante  será 
declarado vencedor, sendo lhe adjudicado o  objeto do certame.  

7.23  Da reunião,  lavrarseá ata circunstanciada,  na qual serão registradas as  
ocorrências re levantes,  devendo a mesma, ao f inal,  ser assinada pelo Pregoeiro ,

pela equipe de apoio e pelos l ic itantes  presentes;  a estes,  sendo lhes facultado 
esse direito.  

7.23.1 Havendo recusa de qualquer  l ic i tante em assinar  a ata,  este fato será 
regist rado pelo Prego eiro,  presumindose concordância  de ta l l ic i tante com  
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todos os seus termos e  conteúdo, f icando precluso o direito de recurso. 

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

8.1 Para fins de habi l itação ao certame, os  interessados terão de satis fazer os 
requisitos  relat ivos à:  habi l i tação  jurídica;  quali f icação econômicofinanceira ;  
regularidade f iscal .  

8.1.1  Os documentos comprobatórios  pertinentes à habi l itação jur ídica ,   
qual if icação econômicofinanceira  e regularidade f isca l  deverão se encontrar  
dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de Habil itação).   

8.1.2 Será comprovada a  veracidade das informações constantes  nos 
documentos apresentados, mediante dil igência  v ia  on l ine,  caso haja  
divergências entre o  documento apresentado e  o veri ficado,  prevalecerá às 
informações on l ine .  

8.1.3 Os documentos de habi l i tação deverão ser autent icados por  cartório  
competente,  ou por servidor devidamente quali f icado.  

8.1.3.1  As autent icações que por  venturas  dependerem do servidor terão que 
ser obr igatoriamente, efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, 
(mínimo de uma hora) . 

8.1.3.2  Não serão autenticados documentos na sessão,  salvo para observar  o 
Art.  4º do Decreto Federal  nº  3555/2000. 

8.2 As empresas deverão apresentar,  dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de 
Habi li tação), os documentos abaixo re lacio nados, em plena validade:  

8.2.1   RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a)  Registro comercial ,  no caso de empresa indiv idua l;  

b)  Ato const itut ivo,  estatuto ou contrato social  em vigor  devidamente 
regist rado, em se tratando de sociedades comerciais  e,  no caso de sociedades 
por ações,  acompanhado de documentos de ele ição de seus administradores;  

b.1)  Os documentos em apreço deverão estar  acompanhados de todas as  
alterações ou da consol idação respectiva;  

c)  Inscr ição do ato consti tut ivo, no caso de sociedades civ is ,  acompanhada de 
prova de diretor ia  em exercício;  e  

d)  Decreto de autori zação,  em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em func ionamento no País,  e ato de reg istro  ou autor ização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a at iv idade assim o exigir;  
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e)  Cert if icado da Condição de Microempreendedor indiv idua l em se tratando de 
microempreendedor;  

f)  Comprovação da Si tuação junto ao Cadastro Nacional  de Pessoas Jur ídicas   
CNPJ;  

g) Cópia do Alvará de Licença Sanitár ia  em plena val idade;  

h)  Cópia  do Alvará de L icença para  Local ização em plena validade.  

8.2.2   RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a)  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal , mediante apresentação da  
Cert idão Negativa de Débitos Relativos a Tr ibutos Federais e à  Div ida Ativa da  
União (Certidão Conjunta RFB/PGFN);  

b)  Prova de regular idade para com a Fazenda Estadual  do domicí lio  ou sede do 
l ic i tante,  ou outra equiva lente,  na forma da lei ,  mediante apresentação 
Negativa de Débitos Relativos a Tr ibutos e de Dívida At iva Estadua l;  

c)  Prova de regular idade para com a Fazenda Munic ipa l do domicí l io  ou sede do 
l ic i tante,  ou o utra equivalente,  mediante apresentação Negativa de Débitos  
Relativos a Tr ibutos e  de Dívida At iva  Munic ipal;  

d)  Prova de regularidade re lat iva ao Fundo de Garant ia  por Tempo de Serv iço  
(FGTS) , demonstrando si tuação regular no cumprimento dos encargos sociais  
inst ituídos por  le i;  

e)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas   CNDT (conforme Lei  nº 12.440, de 
7 de julho de 2011).  

8.2.3   RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 

a)  Certidão negat iva de falência  ou concordata expedida pelo distr ibuidor  da  
sede da lic i tante;  

a.1)  As cert idões, que não expressarem o prazo de val idade, deverão ter data de 
expedição não superior a 90 (noventa) dias ,  da data prevista  para apresentação 
dos envelopes.  

8.3  DECLARAÇÕES

 Os Fornecedores deverão apresentar  declaração,  devidamente assinada  
pelo representante legal da empresa,  sob as penal idades cabíveis , de que:  

a)  Declara que não é servidor públ ico ou dir igente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável  pela lic i tação (Modelo   Anexo I I I) ,  nos Termos do 
art.  9°,  inciso I II  da Le i 8.666/93;   
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b)  Declara que não possui  em seu quadro socia l , gerente, diretor, sócio,  

propr ietár io,  administrador,  controlador ou conselheiro que seja  Prefeito,  Vice

Prefeito,  Vereadores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança , 

ou seus cônjuges e companheiros (Modelo   Anexo I I I) ,  nos  Termos do art.  105A 

§ 9º da Lei Orgânica Munic ipal ;  

c)  Os  documentos que compõem o Edita l foram colocados à  disposição e  tomou 

conhecimento de todas as informações,  condições locais e grau de dif iculdade 

da entrega (Modelo   Anexo V);  

d)  Não se  encontra declarada inidônea  para l ic itar  ou contratar com órgãos da 

Administração Públ ica  Federal,  Estadual,  Munic ipa l  e do Distrito Federal  

(Modelo   Anexo V);  

e) Declara inexistência de fato superveniente impedit ivo de habili tação, na 

forma do Art . 32, § 2
o
,  da Lei  nº 8.666/93 (Modelo   Anexo V);  

f)  Declara que não possui  em seu quadro de pessoal  empregado(s)  com menos 

de 18 anos,  em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e  menores de 16 

(dezesse is)  anos,  em qualquer trabalho, sa lvo na condição de aprendiz, a  parti r  

de 14 anos,  nos termos do art.  7º,  XXXII I ,  da Consti tuição Federal  e art .  27, V,  

da Lei nº 8.666/93 (Modelo   Anexo VI I) .  

8.3.1 NOTA IMPORTANTE: 

� Em caso de paral isação (greve) dos serv idores de órgãos públicos  

Federa is,  Estaduais  e  Municipais, em  qualquer esfera de Poder 

(Legis lat ivo,  Executivo e Judiciár io) , que impeça a expedição de 

documentos ofic ia is ,  a habi li tação da l ic itante f icará condic ionada à 

apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da 

abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias úteis após o 

encerramento da greve. 

� No caso de apresentação de cert idão positiva (ou documento que 

demonstre que a l ic i tante está i rregular  perante determinado órgão), 

haverá a  inabil itação em razão de fato superveniente,  de acordo com o 

prev isto no art igo 43,  parágrafo 5º da Lei nº  8.666/93. 

� Caso já esteja  estabelecida a  relação contratual  (nota de empenho e/ou 

contrato),  vindo o Contratado apresentar  cert idão posit iva (ou 

documento que demonstre  que a  l ic i tante está irregular perante 

determinado órgão),  ocorrerá a resc isão contratual,  por  inadimplemento 

de c láusula  do contrato,  conforme artigo 55, inciso XI I I c/c artigo 78, I  da 

Le i Federal nº 8.666/93. 

8.4 Havendo a lguma restr ição na comprovação da regular idade f iscal e 

trabalhista,  a  empresa não será declarada inabil itada,  e  será assegurado o prazo 

de 5 (cinco) dias úte is cujo termo inicial  corresponderá ao momento em que o 

proponente for  declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual  

período, a cr itér io da Administração Pública ,  para a  regular ização da  
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documentação,  pagamento ou parcelamento do débito,  e emissão de eventuais  
cert idões negat ivas  ou posit ivas  com efeito de certidão negativa .  

8.5 As proponentes deverão apresentar declaração firmada pelo representante 
legal,  de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei  
(Modelo    Anexo VII I) ,  no ato  do credenciamento,  acompanhada da Certidão 
Simpli ficada da Junta Comercial .  

8.5.1  Considerase microempresa,  o empresár io,  a pessoa jur ídica,  ou a  ela 
equiparada, aufira,  em cada anocalendário,  receita  bruta igua l ou inferior a  R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mi l  reais) .  

8.5.2  Consideramse empresas  de pequeno porte,  o empresár io,  a  pessoa 
jurídica,  ou a  ela equiparada,  auf ira,  em cada anocalendár io,  receita bruta  
super ior a R$ 360.000,00 (trezentos e  sessenta mi l reais)  e  igual  ou infer ior  a R$ 
4.800.000,00 (quatro mi lhões e oitocentos mi l reais) .  

9. DA AMOSTRA 

9.1 As proponentes  interessadas em partic ipar do certame,  deverão apresentar  
amostras dos produtos relacionados no Termo de Referência (ANEXO I I),  para a 
devida comprovação das caracter íst icas e qual idade dos produtos, conforme 
segue:  

a) Amostra dos produtos  relat ivos  aos itens:  1,  2,  3,  4,  5, 6,  7 ,  8,  10,  11,  12,  
14, 17,  18,  23, 25,  27,  28, 29,  30,  31, 33,  36,  39, 47,  48,  49, 50,  51,  54, 
57, 59,  60,  62, 63,  65,  66, 67,  70,  72, 73,  74,  75, 76,  77,  78, 79,  80,  81, 
82, 83,  87,  88,  89,  91,  92, 93,  94,  95,  97,  104, 106,  107,  108,  109,  110, 
111,  114,  118,  130, 133, 134,  136,  137,  139,  140, 141,  146, 147,  148,  149, 
151,  152,  153,  154, 155, 156,  157,  158,  159,  160, 161,  162, 163,  164,  165, 
166,  167,  168,  169,  170,  172,  174,  176, 177,  178 e 179; 

b) Caso não seja aprovada amostra do vencedor,  será  convocado o segundo 
colocado, e  ass im sucessivamente nas mesmas condições estabelecidas  
no item 7.3.  

9.2  O MUNICÍPIO sol i ci tará  à empresa c lassi f icada  em pr imeiro lugar do item, 
AMOSTRA dos produtos ofertados,  contendo no mínimo as especif icações 
constantes  nos (Anexo II) ,  dev idamente identif icada,  mencionando ainda o nome 
da empresa, o número do Pregão, do Lote, e  Item respectivo.  

9.3  A AMOSTRA deverá ser  entregue no prazo de até  5 (cinco) dias úteis ,  
contados da sessão de abertura do processo lic itatório,  entregue para a  
Comissão de Lic itação,  s ituada na Rua Rio Grande do Sul , 2122   Centro   Nova 
Laranje iras   Pr,  CEP 85.350000, nas seguintes condições:  1 (uma) amostra de 
cada item, conforme alínea “a” e (Anexo I I)  do Edita l.  

9.4  Para efeito de protocolo,  o LICITANTE deverá apresentar  juntamente com as  
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amostras  a  descrição do i tem entregue e  ident if icação da empresa,  em duas 
vias,  ass im como autori zar  a  anál ise  do produto para  comprovar  a  
compatibi l idade com as exigências  dos (Anexo I I)  do Edita l , mesmo que para isto 
as amostras sejam danif icadas, e,  também abdicar  de qualquer indenização pela  
inut il i zação das mesmas. 

9.5 As amostras  serão anal isadas,  em até 2  (dois)  dias úteis, ver if icandose o  
atendimento às especif icações técnicas do Edital,  por uma comissão 
especia lmente designada para ta l f inalidade,  que e laborará re latório de análise 
que serão uti l i zados pela Comissão de Licitação como instrumento para  
class i f icação dos produtos ofertados.  

9.6 As amostras que se referem ao itens:  1, 2 ,  3,  4,  5, 6 ,  7,  8,  10,  11, 12, 14, 17, 
18, 23,  25,  27,  28,  29, 30,  31, 33,  36,  39, 47,  48, 49,  50,  51,  54,  57, 59,  60, 62,  
63, 65,  66,  67,  70,  72, 73,  74, 75,  76,  77, 78,  79, 80,  81,  82,  83,  87, 88,  89, 91,  
92, 93,  94,  95, 97,  104, 106,  107, 108,  109, 110,  111, 114,  118, 130, 133, 134, 
136, 137, 139, 140,  141, 146, 147, 148,  149,  151, 152, 153, 154,  155, 156, 157,  
158, 159, 160, 161,  162, 163, 164, 165,  166,  167, 168, 169, 170,  172, 174, 176,  
177, 178 e 179, serão anal isadas pela comissão a  partir de cr itérios OBJETIVOS,  
pautandose nos seguintes cr itér ios fundam entais:  

a) Da descr ição:  os produtos deverão atender as especi f icações mínimas,  
conforme (Anexo I I)  do presente Edital ;  

b) Da qual idade: os  produtos poderão  ser testados pela  comissão a  f im de  
comprovar a qual idade dos mesmos.  

9.7 Considerar seá DESCLASSIFICADA a proposta  do L ICITANTE que t iver  a  
amostra reprovada ou que não apresentála , devendo ser convocadas as  demais 
LICITANTES,  na ordem de classif icação, para apresentação de amostra.  

9.8  A  amostra reprovada deverá ser retirada em até 5 (cinco) dias  úteis após a 
Homologação,  em endereço a  ser  indicado pela  Comissão de Lic itação,  sob pena  
de descarte pelo MUNICÍPIO.  

9.9  O MUNICÍPIO reservase ao dire ito de reter a amostra da Proposta 
vencedora do lote,  para f ins de comparação no ato do recebimento dos 
produtos. 

9.10  Os produtos que serv irem de amostra,  não poderão ser  computados no 
quant itat ivo a  ser entregue. 

9.11  Todos os custos, despesas diretas e indiretas para envio e possível  reti rada 
da amostra é de inte ira responsabi lidade do LICITANTE.  

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1  Qualquer pessoa poderá sol ic i tar esc larecimentos, prov idências ou  
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impugnar o presente edita l.  

10.2 As sol ic itações de esc larecimentos, de providênc ias ou as impugnações do 
presente edital  deverão ser protocoladas na Prefe itura Munic ipal  na div isão de 
l ic i tações,  ou encaminhadas através do emai l:  l ic i tacao.pmnl@cnett.com.br,  em 
prazo não inferior a 02 (dois)  dias úteis anteriores à data f ixada para  
recebimento das propostas.  

10.3  Caberá ao Pregoeiro decidir  sobre a  pet ição no prazo de 24 (vinte  e quatro)  
horas e informar ao recorrente,  Decreto nº 3 .555/2000, artigo 12. 

10.4  Acolhida à  pet ição contra o ato  convocatór io, será designada nova data 
para a  real ização do certame, devendo se cumprir  o devido prazo legal .  

11. DOS RECURSOS 

11.1  Declarado o vencedor,  qualquer l ic i tante poderá manifestar  imediata  e 
motivadamente a  intenção de recorrer,  quando lhe será concedido o prazo de 
03 (três)  dias para apresentação das  razões do recurso,  f icando os  demais  
l ic i tantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em igual número 
de dias , que começarão a correr do término do prazo do recorrente,  sendolhes  
assegurada vista imediata dos autos.  

11.2  A fal ta de manifestação imediata e  motivada do lic itante importará a 
decadência do di re ito  de recurso e a  adjudicação do objeto da  lic i tação pelo  
Pregoeiro ao vencedor. 

11.3  O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

11.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos  
insuscetíveis  de aproveitamento.  

11.5  Decididos os  recursos,  a autoridade competente fará a  adjudicação do 
objeto da l ic itação ao l ic itante vencedor.  

12. DA ADJUDICAÇÃO 

12.1 Caso não haja  recurso, o Pregoeiro,  na própria  sessão públ ica,  adjudicará o  
objeto do certame à lic itante vencedora, encaminhando o processo para  
homologação pelo Prefeito Municipal .  

12.2 Ao Munic ípio de Nova Laranjeiras ,  f ica assegurado o dire ito de revogar  ou 
anular a  presente li c i tação,  em parte  ou no todo, em decisão just if icada.  Em  
caso de revogação ou anulação parc ia l  do certame, o MUNICÍPIO poderá  
aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e  
na estr ita observância aos cri térios de julgamento previstos neste edital  e na  
legis lação vigente .  
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13. HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

13.1 Homologada a l ici tação,  será formali zada a  Ata de Registro de Preços, 
documento vinculat ivo obr igac ional,  com caracter íst icas de compromisso para a  
futura contratação, com o fornecedor primeiro c lassi f icado e, se  for o caso, com 
os demais classif icados. 

13.2  No caso do fornecedor primeiro c lassi f icado,  depois  de convocado, não 
comparecer ou se recusar  a assinar  a  Ata de Registro  de Preços, sem prejuízo  
das cominações a ele  previstas neste Edita l,  a  Prefeitura Municipal  de Nov a 
Laranjeiras  poderá registrar os demais  l ic itantes,  na ordem de classif icação,  
convocar  os  demais fornecedores  v isando igual  oportunidade de negociação.  

13.3  O fornecedor  terá seu registro  cancelado quando descumpri r as  condições 
da Ata de Registro de Preços,  não ret irar a nota de empenho no prazo 
estipulado ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior  
aqueles praticados no mercado, conforme prev isto no Art.  13 do Decreto 
Municipal  nº 136/2006. 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (tr inta)  dias após a  entrega,  
conferência de quantidade e qualidade do produto pelo Departamento de 
Compras,  à  base dos preços unitár ios apresentados na proposta ,  e  mediante a  
apresentação da Nota F isca l,  contendo a modalidade e o nº da lic i tação,  agência  
e conta corrente em nome da proponente,  do banco a ser  depositado, e das  
provas de regular idade com a Receita Federal, através da Certidão Negativa 
Conjunta RFB/PGFN e junto ao Fundo de Garant ia  do Tempo de Serviço   FGTS.  

14.2 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços,  os  preços registrados 
serão f ixos  e  ir reajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de 
ocorrência  de s ituação prevista  na al ínea “d” do inc iso I I  do art . 65 da Lei  nº  
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  

14.3 Mesmo comprovada a  ocorrência de situação prevista na al ínea “d” do 
inc iso I I  do  art.  65 da  Lei nº 8 .666/93, a Administração,  se  julgar conveniente,  
poderá optar  por  cancelar a Ata e inic iar outro processo l i c itatório.   

14.4 Comprovada a redução dos preços prat icados no mercado nas mesmas 
condições do registro, e, definido o novo preço máximo a  ser  pago pela  
Administração, o Proponente reg istrado será convocado pela  Secretaria de 
Administração para a lteração, por  adi tamento, do preço da Ata .  

15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO 

15.1  A  Secretar ia Municipal  de Educação será o órgão responsável pelos  atos de 
controle e administração da Ata de Reg istro de Preços decorrentes desta  
l ic i tação e indicará,  sempre que solic i tado pelos órgãos usuár ios,  respeitada a  
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ordem de registro e  os  quantitativos a  serem adquir idos,  os fornecedores para  
os qua is serão emit idos os pedidos.  

15.2 O recebimento dos produtos/serv iços será real izado pela  Comissão de 
Recebimento de Bens e  Serviços,  nomeada pelo Decreto Municipal  nº  116/2021, 
por membros vinculados à  secretar ia  que reali zou a  despesa.  

15.3  Somente quando o pr imeiro l ic i tante registrado at ingir  a totalidade do seu 
l imite  de fornec imento estabelecido na Ata de Registro de Preços,  será indicado 
o segundo e, assim sucessivamente,  podendo ser  indicados mais de um ao 
mesmo tempo,  quando o quant itat ivo do pedido de fornecimento for superior à  
capacidade do l ic i tante da vez.  

15.4  A  convocação dos fornecedores pela  Secretar ia  de Administração será 
formal izada e  conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer  
para ret irar  o respectivo pedido.  

15.5 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não 
comparecer,  não ret irar  o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as  
obrigações estabelecidas  na Ata  de Registro  de Preços,  estará suje ito às sanções  
prev istas neste  Edita l.  

15.6  Quando comprovada uma dessas hipóteses,  a  Secretar ia de Administração 
poderá indicar  o próximo fornecedor a  ser  dest inado o pedido,  sem prejuízo da  
abertura de processo administrativo para apl icação de pena lidades.  

16. DAS SANÇÕES 

16.1  À l ic itante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas  
na Lei nº 8.666/93,  Decreto Municipal nº  136/2006, nas seguintes situações,  
dentre outras:  

16.1.1  Pela recusa injusti f icada para  a  entrega dos i tens ofertados,  nos prazos 
prev istos neste edita l ,  será apl icada multa  na razão de 10% (dez por  cento)  
calculado sobre o valo r total da proposta,  até 05 (cinco) dias consecutivos.  

16.1.2  Pelo atraso ou demora injust if icados para a  entrega dos i tens ofertados,  
além dos prazos est ipulados neste edital ,  apl icação de multa na razão de R$ 
100,00 (cem reais) ,  por dia , de atraso ou de demora.  

16.1.3  Pela entrega em desacordo com o solic itado ou problemas na emissão da 
Nota Fiscal,  aplicação de multa  na razão de 10% (dez por  cento),  sobre o valor  
total  da proposta , por inf ração, com prazo de até  24 (vinte e  quatro) horas para  
a efetiva substi tuição dos produtos.  

16.1.4  Por  descumprimento do contratado na entrega parcial  e/ou total dos  
produtos, aplicação de multa na razão de 10% (dez por  cento) calculado sobre o 
saldo do contrato.  
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16.1.5  Nos termos do art.  7° da Lei nº  10.520, de 17/07/2002, a l ic i tante, sem  
prejuízo das demais cominações legais e contratuais , poderá f icar,  pelo prazo de 
até 60 (sessenta) meses, impedida de lic i tar e  contratar  com a Administração 
Pública e descredenc iada do Registro Cadastral de Fornecedores  do Município 
de Nova Laranjeiras,  nos casos de:  

a)  apresentação de documentação fa lsa;  
b) retardamento na execução do objeto;  
c)  não manutenção da proposta escr ita ou lance verba l, após a adjudicação;  
d) comportamento inidôneo; 
e)  f raude na execução do contrato;  
f)  falha na execução do contrato. 

16.1.6  Será facultado à  l ic itante o prazo de 05 (cinco)  dias úteis para a  
apresentação de defesa prévia,  na ocorrência de quaisquer das s i tuações 
prev istas neste  edita l.  

16.1.7 As multas prev istas  nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação 
dos eventuais danos,  perdas ou prejuízos que seu ato punível v enha causar à  
administração.  

17. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

17.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à  corrupção previstas  
na legislação bras ile ira,  dentre elas, a  Lei  de Improbidade Administrativa (Le i  nº  
8.429/1992),  a Le i  nº 12.846/2013,  Decreto nº  8.420/2015 e  seus regulamentos,  
se comprometem que para a  execução deste contrato,  nenhuma das partes  
poderá oferecer,  dar ou se comprometer  a dar  a quem quer que seja,  ou aceitar  
ou se comprometer a aceitar  de quem quer que seja,  tanto por conta própria  
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,  compensação,  
vantagens f inanceiras  ou benefícios indevidos de qualquer espécie,  de modo 
fraudulento que  constituam prát ica ilegal ou de corrupção, bem como de 
manipular  ou fraudar  o equil íbr io econômico f inanceiro do  presente contrato,  
seja  de forma direta  ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir , a inda que seus prepostos, administradores e colaboradores  a jam da 
mesma forma. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1  As despesas decorrentes da aquisição dos produtos,  objeto desta l ic i tação, 
correrão por  conta das seguintes dotações orçamentár ias:  

07    SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
001    DIVISÃO DE ENSINO  
12.122.0007.2042  ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00  MATERIAL DE CONSUMO 
02260 E 00000  Recursos Ordinários (Livres) 
02270 E 00102  Fundeb 40% 
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02280 E 00103  5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 
02290 E 00104  Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
02300 E 00107  Salário Educação 
02310 E 00115  PDDE  Programa Dinheiro Direto na Escola 

12.361.0007.2044 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 
3.3.90.30.00.00  MATERIAL DE CONSUMO 
02430 E 00000  Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.32.00.00  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 
02440 E 00000  Recursos Ordinários (Livres) 
02450 E 00107  Salário Educação 
02460 E 00136  Merenda Escolar PNAE 

12.122.0007.2049  ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
3.3.90.30.00.00  MATERIAL DE CONSUMO 
02660 E 00103  5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 

18.2  As normas disc ipl inadoras da l ic i tação serão sempre interpretadas em favor 
da ampl iação da disputa entre  as interessadas,  desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a f inal idade e  a  segurança da contratação.  

18.3  A apresentação da proposta  pela l ic i tante impl ica aceitação deste edita l ,  
bem como das normas lega is que regem a matéria e , se porventura a l ic itante 
for  dec larada vencedora,  ao cumprimento de to das  as disposições cont idas  
nesta l ic i tação. 

18.4  Uma vez inic iada a  sessão, não serão admit idos à l ic itação as part icipantes 
retardatár ias.  

18.5 Da sessão de abertura dos envelopes,  lavrarseá ata circunstanciada, na 
qual  se  mencionará tudo o que ocorrer no ato.  A ata será assinada pelo  
Pregoeiro,  pela  equipe de apoio e  pelos representantes credenciados que 
desejarem. 

18.6  Só terão direitos a  usar a palavra,  rubr icar  a  documentação e  as propostas,  
apresentar  rec lamações ou recursos e assinar atas,  as l ic itantes ou seus 
representantes  credenciados,  o Pregoeiro e  a equipe de apoio.  

18.7  Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de 
documentos e propostas exigidos no edital  e não apresentados na reunião de 
recebimento, salvo condições previstas no Art.  24 § 3º  da Lei Federal nº  
8.666/93. 

18.8  Os envelopes contendo a documentação habil itatória das lic itantes 
class i f icadas para  a fase de lance permanecerão em poder  do Pregoeiro durante 
o prazo de 30 (tr inta) dias  contados da apresentação das  propostas.  Se  os  
mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após aquele  prazo, os  
envelopes serão inuti l izados.  
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18.9 Servidores Munic ipais,  ass im considerados aqueles  do art igo  84, "caput" e  

parágrafo 1º, da Lei  nº 8.666/93, estão im pedidos de partic ipar  deste  certame 

l ic i tatór io,  ( tanto como membro da diretor ia da empresa ou como do quadro de  

funcionár ios desta),  por determinação do artigo 9º,  inc iso I I I ,  da Le i nº  

8.666/93. 

18.10  Na contagem dos prazos estabelecidos neste  Edital e seus Anexos,  excluir

seá o dia do iníc io e incluirseá o do vencimento.  

18.11  A autoridade competente para determinar  a aquisição poderá revogar a  

l ic i tação por razões de interesse público derivado de fato superveniente 

devidamente comprovado, pert inente e  suficiente para justi f icar  tal  conduta,  

devendo anulá la  por  i legal idade, de of ício ou por  provocação de qualquer  

pessoa, mediante ato escr ito e fundamentado. 

18.11.1  A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de  

Fornecimento, Nota de Empenho e  Ata de Registro de Preços.  

18.12  Os proponentes são responsáveis pela  f idel idade e legit imidade das  

informações e  dos documentos apresentados em qualquer fase da l ic i tação. 

18.13  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a  real ização do certame na data marcada, a sessão será redesignada  

para o dia, hora e local  definidos,  e ,  republ icado na Imprensa Of icia l.  

18.14 São partes integrantes deste Edital :  

a) ANEXO I    Proposta de Preços;  

b) ANEXO II    Termo de Referência   Especif icação Técnica;  

c)  ANEXO I I I   Modelo  de Declaração de Inexistênc ia  de Vínculo Funcional  e  de  

Parentesco;  

d) ANEXO IV   Modelo de Carta de Credenciamento; 

e) ANEXO V   Modelo de Declaração de Fato Superveniente,  Idoneidade e 

Disponibi l idade de Documentos;   

f)  ANEXO VI    Modelo Declaração que Cumprem Plenamente os Requis itos de 

Habi li tação;   

g) ANEXO VII    Modelos de Declaração de não Emprego de Menores de 18 Anos;

h) ANEXO VI I I   Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte;  

i )  ANEXO IX    Declaração de Compat ibi l idade de Preços;
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j )  ANEXO X   Minuta da Ata do Regist ro de Preços.

Nova Laranjeiras    Pr , 04 de Outubro de 2021.  

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS 
Pregoeiro 

FABIO ROBERTO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal
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ANEXO I  

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021PMNL  
Objeto: Aquisição de gêneros al imentícios , produtos de higiene e l impeza e 
utensí l ios de cozinha, para manutenção das  escolas da rede municipal  de 
ensino.  

MODELO  PROPOSTA DE PREÇOS 

CF.  MÍDIA DIGITAL FORMATO .ESL 

SISTEMA EQUIPLANO 

www.equiplano.com.br

MENU: ESCOTAÇÃO/ESPROPOSTA 

Clique nos links  abaixo para salvar os programas e o manual  

Cotações 
Manual  para Fornecedores 
Propostas  

OBS:  Para preenchimento e  emissão da proposta será necessár io a  uti l i zação do 

programa de  Geração de Proposta e Aquivo Digital . esl,  os quais  deverão ser  

solici tados por email  no endereço:  l ic i tacao.pmnl@cnett .com.br .  
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ANEXO I I  

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021PMNL  
Objeto: Aquisição de gêneros al imentícios , produtos de higiene e l impeza e 
utensí l ios de cozinha, para manutenção das  escolas da rede municipal  de 
ensino.  

TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.  DO OBJETO 

Item Cód Nome do produto/serviço Quant Un Preço Preço total

1 76 ACHOCOLATADO EM PO COM NO MINIMO 8 
VITAMINAS 400 GRAMAS Achocolatado em pó 
instantâneo, enriquecido com no mínimo 8 vitaminas. 
Deverá ser obtido de materias primas sãs e limpas, 
cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. 
Pacote 400gr. Obs: Apresentar amostra.

1.000,00 UN 7,95 7.950,00

2 77 ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG Açucar branco 
cristal de 1ª qualidade, contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana 
de açucar livre de fermentação, isento de materia 
terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais, 
embalagem transparente termosoldado de 5kg Obs: 

Apresentar amostra.

700,00 PC 18,32 12.824,00

3 159 ACUCAR BRANCO REFINADO 1KG Açucar refinado, 
embalagem plástico atóxico e resistente de 1kg.  Obs: 

Apresentar amostra.

100,00 PC 4,39 439,00

4 4113 ACUCAR MASCAVO 1KG   OBS: Apresentar Amostra 100,00 PC 13,20 1.320,00

5 121 AGUA SANITARIA 5 LITROS Água sanitária 5 litros. 
Composição: hipoclorito de sódio, estabilizantes e 
veículo. Principio ativo: teor de cloro ativo entre 2 a 
2,5%. Produto a base de cloro. Obs: Apresentar 

amostra.

300,00 GL 18,10 5.430,00

6 2995 ALCOOL EM GEL 70% 500ML Obs: Apresentar 

amostra.
600,00 UN 14,13 8.478,00

7 12166 ALCOOL EM GEL 70% 5LT Tipo etÍlico, antisséptico e 
bactericida 70 graus, acondicionado em embalagem de 
5 (cinco) litros.  Obs: Apresentar amostra.

100,00 GL 69,30 6.930,00

8 127 ALCOOL LIQUIDO 92,8º 1 LITRO OBS:Apresentar 
amostra  Obs: Apresentar amostra.

800,00 UN 12,60 10.080,00

9 114 ALHO SOLTO EM CABECA Alho solto em cabeça, 
sem vestígios de deterioração e grãos secos.   

100,00 KG 37,40 3.740,00

10 122 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS Composição 200,00 UN 8,74 1.748,00
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quartenário de amônio, alcool graxo, conservante, 
fragrância, corante e veículo, diluição de 30ml para 10 
litros de água. Embalagem 2 litros.  Obs: Apresentar 

amostra.

11 5018 AMENDOIM COM CASCA 500 GRAMAS Amendoim 
cru, tipo 1, contendo do mínimo 80% de grãos inteiros, 
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitas e detritos animais ou vegetais.  
Obs: Apresentar amostra.

300,00 PC 9,45 2.835,00

12 80 AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS Produto amiláceo 
extraido do milho, fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos, 
não podendo estar úmido, fermentados ou rancosos. 
Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação 
quando comprimidos entre os dedos. Embalagem 
500gr.  Obs: Apresentar amostra.

300,00 UN 5,97 1.791,00

13 6686 ARROZ INTEGRAL TIPO "1"  Pacote com 1kg.   10,00 PC 8,90 89,00

14 87 ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO 
"1"  Arroz parboilizado tipo 1, classe longo e fino. 
Embalagem plástico atóxico transparente e resistente. 
Pacote com 5kg.  Obs: Apresentar amostra.

900,00 PC 23,63 21.267,00

15 4120 ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO 
(GRANDE)    

3,00 UN 49,90 149,70

16 4119 ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO (MEDIA)    3,00 UN 41,40 124,20

17 6678 AVEIA EM FLOCOS 200 GRAMAS Aveia em flocos 
finos, acondicionada em embalagem com no mínimo 
200 gramas. Obs: Apresentar amostra.

350,00 UN 5,99 2.096,50

18 13683 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM puro e sem 
mistura,com acidez ate 0,8%, embalagem escura e de 
vidro de 500ml. com identificação do produto e prazo 
de validade ideal para o consumo. Obs: Apresentar 

amostra.

100,00 UN 24,90 2.490,00

19 5923 BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 10 LITROS 1ª 
LINHA  Bacia de plástico redonda, 1ª linha. 
Confeccionada em material resistente, durável e 
atóxica, capacidade 10 litros.   

20,00 UN 16,71 334,20

20 5922 BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 20 LITROS 1ª 
LINHA Bacia de plastico redonda, 1ª linha. 
Confeccionada em material resistente, durável e 
atóxica, capacidade 20 litros.   

20,00 UN 25,90 518,00

21 4126 BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 35 LITROS 1ª 
LINHA Bacia plástica redonda. Confeccionada em 
material resistente, durável e atoxico. Capacidade 35 
litros.   

20,00 UN 38,85 777,00

22 5924 BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 5 LITROS 1ª 
LINHA Bacia de plástico redonda, 1ª linha. 
Confeccionada em material resistente, durável e 
atóxica, capacidade 5 litros.   

20,00 UN 15,45 309,00

23 13693 BALDE PLASTICO CAP. 13,8 LITROS 1ª LINHA 
resistente com alça de metal. Obs: Apresentar 

amostra.

80,00 UN 29,53 2.362,40

24 119 BANANA CATURRA Banana caturra, selecionada, 
própria para o consumo, sem vestígios de deterioração.  

3.000,00 KG 4,99 14.970,00

25 13684 BANHA SUINA 3KG cor e aspecto proprio do produto, 200,00 UN 48,45 9.690,00
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livre de impurezas, sem conservantes, 
100%natural.Embalada em recepiente plastico 
atoxico.Deve conter rotulo com procedencia, constar 
peso, data de fabricação e prazo de validade e 
certificado de inspeção federal(SIF) ou estadual(SIE). 
embalagem de balde com 03 kg. Validade minima de 6 
meses. Obs: Apresentar amostra.

26 13685 BATATA INGLESA selecionada, coloração uniforme, 
sem vestigios de deterioração, com tamanho medio   

2.000,00 KG 5,90 11.800,00

27 9287 BEBIDA VEGETAL A BASE DE SOJA 1 LITRO Bebida 
vegetal a base de soja sem leite animal e glúten, 
embalagem tetra pak, caixa de 1 litro.  Obs: 

Apresentar amostra.

30,00 UN 8,95 268,50

28 82 BISCOITO DOCE MAIZENA 370 GRAMAS Biscoito 
doce tipo maizena. O biscoito devera ser fabricado a 
partir de materias primas sas e limpas, isenta de 
materias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservacao, serao rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolepticos anormais, 
nao podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradico - embalagem primaria em 
pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 
370gr a 400gr. Obs: Apresentar amostra.

1.000,00 PC 5,70 5.700,00

29 83 BISCOITO DOCE MARIA 370 GRAMAS Biscoito doce 
tipo maria. O biscoito devera ser fabricado a partir de 
materias primas sas e limpas, isenta de materias 
terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservacao, serao rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolepticos anormais, 
nao podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradico - embalagem primaria em 
pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 
370gr a 400gr. Obs: Apresentar amostra.

800,00 PC 5,70 4.560,00

30 182 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR 
CHOCOLATE 400 GRAMAS Biscoito rosquinha doce, 
sabor de chocolate. O biscoito devera ser fabricado a 
partir de materias primas sas e limpas, isenta de 
materias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservacao, serao rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolepticos anormais, 
nao podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradico - embalagem primária em 
pacotes impermeaveis lacrados com peso liquido de 
400gr. Obs: Apresentar amostra.

1.300,00 PC 5,70 7.410,00

31 183 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 
400 GRAMAS Biscoito rosquinha doce, sabor de coco. 
O biscoito devera ser fabricado a partir de materias 
primas sas e limpas, isenta de materias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de conservacao, serao 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolepticos anormais, nao podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradico - embalagem primaria em pacotes 
impermeaveis lacrados com peso liquido de 400gr.  
Obs: Apresentar amostra.

1.000,00 PC 5,70 5.700,00

32 13690 BISCOITO ROSQUINHA SEM LACTOSE Sem lactose, 30,00 UN 5,99 179,70
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sabores variados. Embalagem com no mínimo 400 
gramas.   

33 9284 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
Biscoito salgado tipo Cream Crackeer. O biscoito 
devera ser fabricado a partir de materias primas sas e 
limpas, isenta de materias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservacao, serao rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolepticos anormais, nao podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradico - 
embalagem primaria em pacotes impermeaveis 
lacrados com peso liquido de 370gr a 400gr.  Obs: 

Apresentar amostra.

1.000,00 PC 5,99 5.990,00

34 13689 BISCOITO TIPO COOKIES Biscoito tipo cookies SEM 
GLUTEN, SEM LACTOSE , SEM OVOS E SEM LEITE 
contendo farinha de arroz integral, açucar mascavo, 
óleos vegetais (palma e milho) integral, fécula de 
mandioca, extrato de soja, matodextrina, agentes de 
crescimento (fosfato monocálcico, bicarbonato de 
sódio, bicarbonato de amônio), estabilizante natura 
lecitina de soja e aromas. Embalagem com no mínimo 
120 a 150 gramas.   

50,00 UN 5,90 295,00

35 3894 BOTA DE BORRACHA Cor branca, cano curto, número 
34 ao 43.   

20,00 PR 59,93 1.198,60

36 78 CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 500 
GRAMAS Café em pó tradicional, alto vácuo, selo 
ABIC, cafeína mínima de 0,7% por porção. Embalagem 
de 500gr. Obs: Apresentar amostra.. 

500,00 UN 14,53 7.265,00

37 97 CANELA EM PO  Deve possuir data de fabricação e 
validade. A embalagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem com no mínimo 10 
gramas.   

50,00 UN 3,60 180,00

38 8978 CANELA EM RAMA Deve possuir data de fabricação e 
validade. A embalagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem com no mínimo 10 
gramas.   

50,00 UN 3,95 197,50

39 4128 CANJICA DE MILHO 500 GRAMAS Canjica de milho 
branco ou amarela tipo 1, contendo no mínimo 80% de 
grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, 
limpas, isentas de materias terrosas, parasitos e de 
detritos animais o vegetais. Embalagem com 500gr.  
Obs: Apresentar amostra.

600,00 PC 4,25 2.550,00

40 7341 CARNE BOVINA ACEM  Carne bovina (acem), cortada 
em cubos, limpa e magra, congelada, com no máximo 
10% de gordura - Embalada em saco plastico 
transparente de 2kg, com etiqueta de identificação em 
cada saco plástico. Na etiqueta deve constar marca, 
data de produção e validade (3 meses a contar da data 
de fabricação).   

1.200,00 KG 28,90 34.680,00

41 109 CARNE BOVINA MOIDA 2ª QUALIDADE Carne bovina 
moida magra de 2ª, congelada. Aspecto próprio, cor 
própria, sem manchas esverdeadas, não amolecida, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Embalada em saco plástico 
transparente de 2kg, com etiqueta de identificação em 

2.200,00 KG 28,95 63.690,00
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cada saco plástico. Na etiqueta deve constar marca, 
data de produção e validade (3 meses a contar da data 
de fabricação).   

42 5916 CARNE BOVINA POSTA Carne bovina (posta), cortada 
em tiras. Aspecto próprio, cor própria, sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio - Embalada em 
saco plastico transparente de 2kg, com etiqueta de 
identificação em cada saco plástico. Na etiqueta deve 
constar marca, data de produção e validade (3 meses a 
contar da data de fabricação).   

1.200,00 KG 34,50 41.400,00

43 111 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA  Carne 
de frango congelado tipo coxa e sobre-coxa. Apecto 
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeadas com ausência de 
sujidades, cheiro e sabor próprio. Embaladas em 
pacotes específicos do produto, com registro no SIF.   

3.000,00 KG 13,50 40.500,00

44 212 CARNE SUINA PERNIL Carne suína (pernil), sem pele 
e sem osso. Aspecto próprio, cor e sabor própria, não 
amolecida e nem pegajosa picado. Embalada em saco 
plástico transparente de 2kg, com etiqueta de 
identificação em cada saco plástico. Na etiqueta deve 
constar marca, data de produção e validade (3 meses a 
contar da data de fabricação).   

2.000,00 KG 18,90 37.800,00

45 116 CEBOLA  Cebola em cabeca selecionada, tamanho 
médio, com bom aspecto, firme, sem vestígios de 
deterioração.   

1.000,00 KG 5,95 5.950,00

46 13686 CENOURA Cenoura, selecionada, com bom aspecto, 
firme, sem vestígios de deterioração.Tamanho medio   

700,00 KG 4,90 3.430,00

47 5917 CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE 5 
LITROS Obs: Apresentar amostra.

30,00 GL 65,00 1.950,00

48 5914 CEREAL MATINAL DE MILHO ACUCARADO  
Embalagem com no mínimo 500 gramas. Obs: 

Apresentar amostra.

800,00 PC 14,40 11.520,00

49 7353 CHA MATE SABORES SAQUINHO EMBALAGEM 
COM 25 UNIDADES Obs: Apresentar amostra.

400,00 CX 4,59 1.836,00

50 4920 CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 500 
GRAMAS  Obs: Apresentar amostra.

100,00 PC 12,40 1.240,00

51 4132 COCO RALADO Coco ralado seco. Não poderá 
apresentar cheiro alterado ou raçoso, com aspecto de 
fragmentos soltos e de cor branco. Parcialmente 
desengordurado. Embalagem com no mínimo 100gr.  
Obs: Apresentar amostra.

400,00 PC 4,95 1.980,00

52 5943 COLHER DE MESA CABO EM POLIPROPILENO 
Colher de mesa com 12 unidades. Em aço inox. Cabo 
em polipropileno.    

5,00 DZ 74,90 374,50

53 5934 COLHER GRANDE EM ACO INOX Colher grande de 
aço inox para servir, com cabo em material resitente ao 
fogo.   

10,00 UN 19,90 199,00

54 98 COLORIFICO 500 GRAMAS Colorífico (urucum) pó 
fino, homogêneo, coloração vermelho intensa, 
embalagem plástica de 500gr, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido.  Obs: Apresentar amostra.

100,00 PC 5,49 549,00

55 5929 CONCHA EM ACO INOX COM CABO EM 5,00 UN 19,90 99,50
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POLIPROPILENO - TAMANHO MEDIO Concha em 
aço inox, com cabo de polipropileno - tamanho médio.  

56 5930 CONCHA EM ACO INOX COM CABO EM 
POLIPROPILENO - TAMANHO PEQUENO Concha em 
aço inox, com cabo de polipropileno - tamanho 
pequeno.   

5,00 UN 19,90 99,50

57 291 COPO DESCARTAVEL 100 X 200ML Copo 
descartavel 100 x 200ml. Especificacoes: Copo 
descartavel de polipropileno "PP", capacidade para 
200ml, acondicionado em mangas (pacotes) com 100 
copos; A embalagem deve estar protegida com sacos 
plasticos em magas (pacotes) inviolaveis, constando a 
capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo 
de cada copo; No copo deve conter gravado em relevo 
marca ou identificacao do fabricante; Simbolo de 
identificacao do material para reciclagem conforme 
NBR 13230 e capacidade do copo, e deverao atender a 
NBR 14.865/2002 da ABNT.  Obs: Apresentar 

amostra.

300,00 PC 7,82 2.346,00

58 8979 CRAVO DA INDIA Deve possuir data de fabricação e 
validade. A embalagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem com no mínimo 10 a  
15 gramas.   

50,00 PC 3,95 197,50

59 9291 CREME DE LEITE 200 GRAMAS Creme de leite e 
estabilizante fosfato dissódico. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. O produto deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, embalagem segundaria em 
impermeáveis lacrados sem amassamento. 
Embalagem de 200gr. Obs: Apresentar amostra.

300,00 UN 4,34 1.302,00

60 124 DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO 2 
LITROS Desinfetante líquido germicida e bactericida 
para banheiro 2 litros. Composição: ativo, 
emulsificante, corante, fragrância e água, princípio ativo 
cloreto de benzalconio 1,14%, diluição 30 ml para cada 
litro de água. Obs: Apresentar amostra.

1.000,00 UN 7,23 7.230,00

61 251 DESODORIZADOR DE AMBIENTES Desodorizador de 
ambientes spray, fragrância lavanda. Embalagem 
contendo entre 360 à 400ml.   

100,00 UN 12,46 1.246,00

62 125 DETERGENTE LAVA LOUCA NEUTRO 5 LITROS 
Detergente líquido neutro biodegradável para lavagem 
de louças e utensílios de copa e cozinha.Composto por 
materia ativa detergente, ph situado entre 5,5 e 8. O 
produto deverá ser transparente, isento de perfume, 
particulas insolúveis ou material precipitado e inócuo à 
pele. Deverá garantir a remoção de resíuos gordurosos 
e sujidades em geral e enxágue rápido. Galão de 5 
litros.  Obs: Apresentar amostra.

300,00 GL 26,60 7.980,00

63 126 DETERGENTE LIQUIDO LIMPEZA PESADA 5 
LITROS Detergente líquido limpeza pesada 5 litros. 
Composição ácido sulfonico, alcalinizante, tenso ativo 
não iônico, coadjuvante, solvente, água e corante.  
Obs: Apresentar amostra.

150,00 GL 32,40 4.860,00

64 3286 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 50,00 UN 56,73 2.836,50



Página 30 de 52

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 

Fone: (42) 3637-1148

Feito em plástico ABS branco resistente, para papéis 
interfolhados 2 ou 3 dobras.   

65 11669 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO OU 
ALCOOL EM GEL De parede, com acionamento por 
pressão, com visor, em plástico branco., com 
reservatorio incluso Capacidade de 800ml. Obs: 

Apresentar amostra.

150,00 UN 67,70 10.155,00

66 7342 DOCE CREMOSO COM POLPA NATURAL DE 
FRUTAS EMBALAGEM 400GR Obs: Apresentar 

amostra.

800,00 UN 5,26 4.208,00

67 186 DOCE DE LEITE 400 GRAMAS Doce de leite pastoso, 
deverá ser fabricado com matérias primas sãs e limpas, 
isentas de materia terrosa, parasitas e em perfeito 
estado de conservação. No preparo do produto, o leite 
deve estar na proporção mínima de três partes de leite 
para uma de açucar, o produto devera ter registro no 
SIF. Embalagem de 400 gramas.Obs Apresentar 
Amostra  Obs: Apresentar amostra.

800,00 UN 6,70 5.360,00

68 4122 EMBALAGEM PLASTICA BOBINA 20 X 35CM CAP. 
2KG EMBALAGEM C/100 UNIDADES    

30,00 UN 7,17 215,10

69 4121 EMBALAGEM PLASTICA BOBINA 35 X 50CM CAP. 
7KG EMBALAGEM C/100 UNIDADES    

100,00 UN 13,88 1.388,00

70 133 ESCOVA OVAL EM MADEIRA (LAVAR ROUPA) Obs: 

Apresentar amostra.
20,00 UN 4,50 90,00

71 134 ESCOVA SANITARIA PARA VASO COM SUPORTE 
Escova sanitária plástica colorida com suporte. Cerdas 
brancas, resistente e durável. Dimensão mínima da 
escova de 38x14 cm. Suporte com no mínimo 12cm de 
profundidade.   

30,00 UN 14,39 431,70

72 140 ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL PARA PANELA 
Mínimo 10 gramas. Obs: Apresentar amostra.

120,00 UN 4,55 546,00

73 141 ESPONJA DE LA ACO  Com 8 unidades.  Obs: 

Apresentar amostra.
220,00 PC 2,53 556,60

74 142 ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE Constituida de 
duas faces, sendo uma em fibra sintética com material 
abrasivo, para limpeza mais dificil e a outra em espuma 
de poiuretano, ou similar, para limpeza de superfídies 
delicadas devidamente sobrepostas e firmemente 
unidas. Quando embebida em detergente não deverá 
murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o 
processo de esfregadura.  Obs: Apresentar amostra.

700,00 UN 1,86 1.302,00

75 10106 EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples 
concentrado com no minimo 1% de carboidrato e de 
5% de sodio na porçao. O produto devera ser isento de 
fermentacoes e nao indicar processo defeituoso, 
incluindo a embalagem. Embalagem com no mínimo 
350gr. Obs: Apresentar amostra.

1.000,00 UN 4,25 4.250,00

76 5926 FACA DE COZINHA EM AÇO INOX  Faca de cozinha 
em aço inox. Lâmina em aço inox 8 polegadas com fio 
liso. Cabo antômico em polipropileno com 
antibacteriano. Obs: Apresentar amostra.

10,00 UN 29,90 299,00

77 88 FARINHA DE MILHO AMARELA (BIJU) 1KG Farinha 
de milho amarela (BIJU), produto obtido pela ligeira 
torração do grão de milho desgerminado ou não, 
previamente macerado, socado e peneirado, deverão 

500,00 PC 6,95 3.475,00
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ser fabricadas a partir de materias-primas sãs e limpas 
isentas de materias terrosas e parasitos. Não deve 
estar umidas ou rancosas. Embalagem de 1 
quilograma. Obs: Apresentar amostra.

78 89 FARINHA DE MILHO AMARELA (FUBA) 1KG Farinha 
de milho amarela (FUBA), produto obtido pela ligeira 
torração do grão de milho desgerminado ou não, 
previamente macerado, socado e peneirado, deverão 
ser fabricadas a partir de materias-primas sãs e limpas 
isentas de materias terrosas e parasitos. Não deve 
estar umidas ou rancosas. Com o rendimento minimo 
após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes 
da cocção. Embalagem de 1 quilograma. Obs: 

Apresentar amostra.

700,00 PC 4,90 3.430,00

79 90 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG Farinha de trigo 
especial, branca enriquecida com acido fólico e ferro. 
Obtido a partir de cereal limpo e desgerminado, sãos e 
limpos, isentos de materia terrosa e em prefeito estado 
de conservação. Não poderá estar umida, fermentada 
ou rancosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor proprio. 
Embalagem de 5 quilogramas. Obs: Apresentar 

amostra.

200,00 PC 18,90 3.780,00

80 91 FEIJAO PRETO TIPO "1" 1KG Feijão preto tipo 1, de 1ª 
qualidade constituido de no mínimo de 90% a 98% de 
grãos inteiros e integros, na sua cor caracteristica a 
variedade correspondente de tamanho e formatos 
naturais, maduros, limpos e secos. Embalagem de 1 
quilograma.  Obs: Apresentar amostra.

800,00 KG 8,30 6.640,00

81 5912 FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO 125 GRAMAS 
Fermento biológico granulado, boa qualidade - 
embalagem de 125gr.  Obs: Apresentar amostra.

100,00 UN 8,68 868,00

82 4129 FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS 
Fermento químico em pó. Produto formado de 
substâncias químicas que por influência do calor e/ou 
umidade produz desprendimento gasoso capaz de 
expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou 
féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. 
Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, 
carbonato de cálcio e fosfato monocálcico. Embalagem 
de 250gr.  Obs: Apresentar amostra.

150,00 UN 8,35 1.252,50

83 8114 FILE DE TILAPIA in natura, sem epinha, congelado, de 
acordo com as especificações da legislação, com 
coloração e odor caracteristicos, livre de manchas, com 
textura não amolecida e nao pegajosa, sem espinho, 
sem pele; teor de agua; ate 10%. Embalagem primaria 
de 0,8 kg, devera constar na embalagem; dados de 
identificação, procedencia informação nutricional, 
numero de lote, data de validade, quantidade do 
produto, carimbo do SIF ou SIM ou SIE- com prazo de 
validade minima de 60 dias apartir da data de entrega.
Obs: Apresentar amostra.

500,00 UN 39,90 19.950,00

84 295 FILME PLASTICO ROLO 0,25CM X 7,5M     80,00 UN 3,88 310,40

85 128 FOSFORO 10 X 40 PALITOS    20,00 PC 4,45 89,00

86 5942 GARFO DE MESA CABO EM POLIPROPILENO Garfo 5,00 DZ 79,90 399,50
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de mesa com 12 unidades. Em aço inox. Cabo em 
polipropileno.   

87 4955 GELATINA EM PO DIET 35 GRAMAS  Obs: 
Apresentar amostra.

30,00 UN 2,90 87,00

88 167 IOGURTE DE FRUTAS 900 GRAMAS Iogurte com 
polpa de frutas, sabores de coco, morango e salada de 
frutas. Pacote tipo almofada de no mínimo 900gr.  Obs: 
Apresentar amostra.

1.500,00 PC 5,61 8.415,00

89 129 ISQUEIRO A GAS  Sem regulador de chamas, 
tamanho normal.  Obs: Apresentar amostra.

100,00 UN 5,37 537,00

90 5933 JARRA PLASTICA 4 LITROS Jarra transparente de 
plástico, com tampa, resistente. Capacidade mínima de 
4 litros.   

15,00 UN 19,45 291,75

91 9290 LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS Leite 
condensado composto por: Leite integral, açúcar e 
lactose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. O produto deverá 
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, embalagem segundaria em 
impermeáveis lacrados sem amassamento. 
Embalagem de 395gr. Obs: Apresentar amostra.

300,00 UN 6,84 2.052,00

92 85 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 
GRAMAS Leite em pó integral, obtido por desidratação 
de leite de vaca integral e apto para a alimentação 
humana, mediante processos tecnológiocos adequados 
adicionado de lecitina de soja. Deve ter boa 
solubilidade e isento de açucar. Embalagem de 400gr.   
Obs: Apresentar amostra.

2.500,00 UN 17,28 43.200,00

93 168 LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO Leite de vaca UHT, 
embalagem tetra pak, caixa de 1 litro.  Obs: 

Apresentar amostra.

2.000,00 CX 5,29 10.580,00

94 9288 LEITE ZERO LACTOSE 1 LITRO Leite de vaca zero 
lactose UHT, embalagem tetra pak, caixa de 1 litro.  
Obs: Apresentar amostra.

50,00 CX 9,90 495,00

95 11767 LENTILHA TIPO "1" De boa qualidade, com grãos 
inteiros e sadios, isenta de materiais terrosos e 
sujeidades. Embalagem de no mínimo 500 gramas.  
Obs: Apresentar amostra.

300,00 UN 9,90 2.970,00

96 4115 LIMPA VIDROS SPRAY 500ML    250,00 UN 12,93 3.232,50

97 256 LIMPADOR INTANTANEO MULTI-USO 500ML Obs: 
Apresentar amostra.

700,00 UN 8,20 5.740,00

98 130 LIXA PARA FOGAO Nº 100    50,00 UN 2,72 136,00

99 5919 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 100 
LITROS    

15,00 UN 274,95 4.124,25

100 262 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 21 
LITROS    

10,00 UN 98,00 980,00

101 264 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE 100 
LITROS    

15,00 UN 121,30 1.819,50

102 265 LIXEIRA PLASTICA TELADA CAPACIDADE 15 
LITROS    

30,00 UN 31,45 943,50

103 11768 LOURO Deve ser constitido de folhas sãs, limpas e 
secas, acondicionado em saco plástico transparente, 
atóxico, resistente e hermeticamente vedado. Deve 
apresentar coloração verde pardacenta, cheiro 

50,00 PC 4,45 222,50
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aromatico, aspecto e sabor caracteristico. Embalagem 
de no mínimo 8 gramas.   

104 10107 LUVA DE VERNIZ Confeccionada em borracha natural, 
revestido interno de verniz, superfície externa 
antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, lista 
na face dorsal e punho. Tamanho M. OBS apresentar 
amostra  Obs: Apresentar amostra.. 

250,00 PR 8,95 2.237,50

105 120 MAÇA GALA OU FUJI Maca gala ou fugi, selecionada, 
coloração uniforme sem vestígios de deterioração.   

3.200,00 KG 6,99 22.368,00

106 92 MACARRAO COM OVOS TIPO CONCHINHA 500 
GRAMAS Macarrao com ovos tipo conchinha, devera 
ser fabricado a partir de materias primas de 1ª 
qualidade. As massas ao serem postas na agua nao 
devera turva-las antes da coccao, nao podendo estar 
fermentadas ou rancosas. Na embalagem nao poderá 
haver a mistura de outros tipos de macarrao. Com 
rndimento mínimo apos o cozimento de 2 vezes a mais 
do peso antes da coccao. Embalagem de 500 gramas.  
Obs: Apresentar amostra.

650,00 PC 5,24 3.406,00

107 93 MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 
Macarrao com ovos tipo espaguete, devera ser 
fabricado a partir de materias primas de 1ª qualidade. 
As massas ao serem postas na agua nao devera turva-
las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas 
ou rancosas. Na embalagem nao podera aver a mistura 
de outros tipos de macarrao. Com rendimento mínimo 
apo o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da 
cocçao. Embalagem 1kg.  Obs: Apresentar amostra.

700,00 PC 4,99 3.493,00

108 7343 MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHAS 500 
GRAMAS Macarrão de sêmola com ovos tipo letrinhas, 
devera ser fabricado a partir de materias primas de 1ª 
qualidade; as massas ao serem postas na água nao 
devera turvalas antes da cocção; nao podendo estar 
fermentada ou rançosas; na embalagem nao podera 
haver a mistura de outros tipos de macarrao; com 
rendimento minimo apos o cozimento de 2 vezes a 
mais do pesso antes da cocção. Embalagem com 500 
gramas. Obs: Apresentar amostra.

500,00 PC 4,99 2.495,00

109 5911 MACARRAO COM OVOS TIPO NINHO LARGO 500 
GRAMAS Macarrão com ovos tipo ninho largo, deverá 
ser fabricados a partir de matérias primas de 1ª 
qualidade. As massas ao serem postas na água não 
deverá turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Na embalagem não poderá 
haver a mistura de outros tipos de macarrão. Com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. Embalagem de 500 
gramas. Obs: Apresentar amostra.

800,00 PC 5,35 4.280,00

110 4137 MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500 
GRAMAS Macarrao com ovos tipo parafuso, devera ser 
fabricado a partir de materias primas de 1ª qualidade. 
As massas ao serem postas na agua nao devera turva-
las antes da coccao, nao podendo estar fermentadas 
ou rancosas. Na embalagem nao podera haver a 
mistura de outros tipos de macarrao. Com rendimento 
minimo apos o cozimento de 2 vezes a mais do peso 

500,00 PC 5,10 2.550,00
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antes da coccao. Embalagem 500 gramas. Obs: 

Apresentar amostra.

111 6688 MACARRAO INTEGRAL ESPAGUETE 500 GRAMAS   
Obs: Apresentar amostra.

20,00 PC 6,90 138,00

112 236 MAMAO FORMOSA Mamão formosa, selecionado, 
firme e intacto, coloração uniforme, sem vestígios de 
deterioração ou lesões, rachaduras ou corte.   

2.000,00 KG 6,45 12.900,00

113 11769 MANGA TOMMY De primeira qualidade, sem lesões, 
coloração uniforme, tamanho médio, em processo de 
amaduecimento.    

1.500,00 KG 6,40 9.600,00

114 86 MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS Margarina 
cremosa com sal de 1º qualidade, sem gorduras trans. 
Oriunda de óleo vegetal comestível. Apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares ao mesmos e 
deverão estar isentos de ranço e de outras 
caracteristicas indesejaveis. Embalagem de 500gr.  
Obs: Apresentar amostra.

400,00 UN 7,95 3.180,00

115 9295 MASSA DE BOLO 1KG Massa de bolo, massa pão de 
ló branco, rico em vitaminas e minerais mesclado. 
Enriquecido de ácido fólico e ferro, açúcar cristal, 
açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, ovo em 
pó, soro de leite, cacau alcalino em pó, fermento 
químico, sal, emulsificantes com formato retangular (30 
x 45cm).    

200,00 UN 24,95 4.990,00

116 3722 MELANCIA Melancia, selecionada, coloração uniforme, 
sem vestígios de deterioração ou lesão, rachaduras ou 
corte.   

1.800,00 KG 2,29 4.122,00

117 4130 MELÃO Melão selecionado, coloração uniforme, sem 
vestígios de deterioração ou lesões, firmes e intactos.  

1.000,00 KG 6,95 6.950,00

118 5046 MILHO PARA PIPOCA 500 GRAMAS Milho para 
pipoca tipo 1,  preparados com matérias primas sãs, 
limpas, isentas de materia terrosas e parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Embalagem com no 
mínimo 500 gramas. Obs: Apresentar amostra.

350,00 PC 4,45 1.557,50

119 100 OLEO DE SOJA REFINADO 900ML Óleo de soja 
refinado tipo 1 de acordo com os padrões legais. 
Embalagem com no mínimo 900ml.   

2.000,00 UN 10,50 21.000,00

120 112 OVOS BRANCOS OU VERMELHOS Ovos de galinha 
brancos ou vermelhos, sem sujidades ou rachaduras 
na casca. Embalagem de 1 dúzia.    

1.000,00 DZ 8,25 8.250,00

121 135 PA PLASTICA PARA LIXO COM CABO Pá plástica 
com cabo para coleta de lixo. Base coletora com 
dimensões mínimas de 24x17 cm (LxC). Cabo com no 
mínimo 60cm.   

10,00 UN 12,99 129,90

122 5948 PANELA ALUMINIO FUNDIDO CAPACIDADE 6 
LITROS Panela de aluminio fundido com tampa em 
aluminio pomel, pegadores laterais de aluminio fundido 
revestido em madeira para proteçao ao calor. Com 
capacidade minima de 6 litros.    

4,00 UN 149,90 599,60

123 5931 PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE 10 LITROS    2,00 UN 223,50 447,00

124 5932 PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE 7 LITROS Em 
alumÍnio de boa qualidade. Com capacidade de 7 L.   

2,00 UN 120,00 240,00

125 5949 PANELA EM ALUMINIO 10 LITROS  Panela em 
alumínio super resistente, com tampa, baixa, 

4,00 UN 89,00 356,00
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capacidade aproximada 10 litros.   

126 7348 PANELA EM ALUMINIO 15 LITROS Panela em 
alumínio super resistente, com tampa, baixa, 
capacidade aproximada 15 litros.   

4,00 UN 119,00 476,00

127 5950 PANELA EM ALUMINIO 15 LITROS  Panela em 
alumínio super resistente, com tampa, alta, capacidade 
de 15 litros   

4,00 UN 127,50 510,00

128 5953 PANELA EM ALUMINIO 40 LITROS Panela em 
alumínio super resistente, com tampa, alta, capacidade 
aproximada 40 litros.   

4,00 UN 339,95 1.359,80

129 7349 PANELA EM ALUMINIO 40 LITROS Panela em 
alumínio super resistente, com tampa, baixa, 
capacidade aproximada 40 litros.   

4,00 UN 331,70 1.326,80

130 7345 PANO DE PRATO Tecido alvejado extra branco, trama 
11 bem fechada, de linha especial (tecido mais grosso). 
Largura especial de 76 cm, 100% algodão. Obs: 

Apresentar amostra.

200,00 UN 7,90 1.580,00

131 9297 PAO CASEIRO 500 GRAMAS Pão caseiro, com no 
mínimo 500 gramas, produto obtido pela cocção, em 
condições técnicas adequadas, de massa preparada 
com farinha de trigo, fermento, sal e água, podendo 
conter outras substâncias com matéria prima de 1ª 
qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em 
perfeito estado de conservação. Unidade de 500gr.   

1.000,00 UN 7,25 7.250,00

132 9296 PAO FRANCES 50 GRAMAS Pão tipo francês, com no 
mínimo 50 gramas, produto obtido pela cocção, em 
condições técnicas adequadas, de massa preparada 
com farinha de trigo, fermento, sal e água, podendo 
conter outras substâncias com matéria prima de 1ª 
qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em 
perfeito estado de conservação.   

150,00 KG 9,50 1.425,00

133 6676 PAO INTEGRAL 500 GRAMAS  Obs: Apresentar 

amostra.
20,00 UN 8,95 179,00

134 12537 PAO SEM GLÚTEN VEGAN Pão sem glúten vegan 
tradicional ou multigrãos. Peso 350 gramas. Embalado 
em atmosfera protetora. Obs: Apresentar amostra.

30,00 UN 29,90 897,00

135 296 PAPEL ALUMINIO ROLO 0,45CM X 7,5M    30,00 UN 7,30 219,00

136 10117 PAPEL HIGIENICO NEUTRO COR BRANCO 
EMBALAGEM COM 4 UNIDADES DE 60M. Papel 
higienico neutro cor branco, picotado, texteurizado, 
embalagem com 04 unidades de 60 metros. De boa 
qualidade. Obs: Apresentar amostra.

2.500,00 PC 7,43 18.575,00

137 145 PAPEL TOALHA DE 60 FOLHAS COR BRANCO Papel 
toalha 22x20 cm embalagem com 2 unidades de 60 
folhas. Cor: Branco.  Obs: Apresentar amostra.

100,00 UN 6,46 646,00

138 13177 PAPEL TOALHA INTERFOLHA COR BRANCO duas 
dobras, branco, folha simples gofrada, contendo 1000 
folhas o fardo, sendo nas medidas de 20 cm x 20,5 cm  

400,00 UN 18,18 7.272,00

139 6059 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI  Polpa de fruta, 
para suco, natural. Sabor abacaxi. Embalagem 
congelada de 1 kg contendo 10 unidades de pacotes 
com polpa de 100 gramas. Obs: Apresentar amostra.

250,00 KG 29,90 7.475,00

140 13687 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA COM 
LARANJA Polpa de fruta, para suco, natural. Sabor 

250,00 KG 29,90 7.475,00
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acerola com laranja. Embalagem congelada de 1 kg 
contendo 10 unidades de pacotes com polpa de 100 
gramas. Obs: Apresentar amostra.

141 6061 POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO Polpa de 
frutas para suco, natural. Sabor morango. Embalagem 
congelada  de 1 kg contendo 10 unidades de pacotes 
com polpa de 100 gramas. Obs: Apresentar amostra.

250,00 KG 29,90 7.475,00

142 11770 POTE PLASTICO PARA ALIMENTOS COM TAMPA 
CAP. 1 LITRO Pote plástico para alimentos com tampa, 
resistente, freezer e microondas. Capacidade para 1 
litros.   

30,00 UN 15,99 479,70

143 7347 POTE PLASTICO PARA ALIMENTOS COM TAMPA 
CAP. 10 LITROS Pote plástico para alimentos com 
tampa, resistente, freezer e microondas. Capacidade 
para 10 litros.   

30,00 UN 29,90 897,00

144 5920 POTE PLASTICO PARA ALIMENTOS COM TAMPA 
CAP. 3 LITROS Pote plástico para alimentos com 
tampa, resistente, freezer e microondas. Capacidade 
para 3 litros.   

30,00 UN 22,90 687,00

145 5921 POTE PLASTICO PARA ALIMENTOS COM TAMPA 
CAP. 5 LITROS Pote plástico para alimentos com 
tampa, resistente, freezer e microondas. Capacidade 
para 5 litros.   

30,00 UN 24,90 747,00

146 178 QUIRERA DE MILHO COMESTIVEL 1KG Quirera de 
milho, deverá ser fabricadas a partir de materias primas
sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. 
Não deve estar úmidas ou rançosas. Embalagem de 
1kg. Obs: Apresentar amostra.

800,00 PC 5,65 4.520,00

147 9292 REFRIGERANTE 2 LITROS Refrigerantes a base de 
cola contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz 
de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido 
fosfórico e aroma natural. De boa qualidade contendo 
85kcal e 10mg de sódio a porção de 200 ml, 
embalagem 2 litros. Obs: Apresentar amostra.

100,00 UN 8,95 895,00

148 9294 REFRIGERANTE 2 LITROS Refrigerantes composto 
de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de 
laranja; sendo permitido acidulante INS 
330,conservadores INS 211 e INS 202; isento de 
glúten; embalagem 2 litros. Obs: Apresentar amostra.

100,00 UN 8,20 820,00

149 9293 REFRIGERANTE 2 LITROS Refrigerantes composto 
de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo 
permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de 
guaraná; embalagem 2 litros. Obs: Apresentar 
amostra.

100,00 UN 8,20 820,00

150 118 REPOLHO VERDE Repolho verde selecionado, 
coloração uniforme, sem vestígios de deterioração ou 
lesões, firmes e intactos.    

600,00 KG 2,99 1.794,00

151 13688 REQUEIJAO CREMOSO  copo plastico, ingredientes; 
creme de leite, soro de leite, caseinato de calcio, agua, 
sal, cloreto de calcio, fermento lacteos, enzima 
pretease, estabilizantes polifosfato de sodio e disfofato 
de sodio, conservante soirbato de potassio, nao contem 
gluten, deve ser conservado em temperatura abaixo de 
10ºC, com validade minima de 75 dias a contar da data 
de entrega, pote de 200 a 250 gramas. Obs: 

300,00 UN 9,90 2.970,00
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Apresentar amostra.

152 137 RODO DE ESPUMA BASE ESPONJA BRANCA 30CM 
Rodo de espuma base esponja branca 30cm.   

50,00 UN 19,45 972,50

153 4127 RODO DE ESPUMA BASE ESPONJA VERDE 60CM 
Rodo de espuma base esponja verde 60cm. Obs: 

Apresentar amostra.

130,00 UN 24,95 3.243,50

154 7346 RODO EM ALUMINIO COM LAMINA DUPLA DE 
BORRACHA 30CM Rodo em alumínio com lamina 
dupla de borracha, 30cm, com reforço fixo na base e no 
cabo. Obs: Apresentar amostra.

50,00 UN 38,95 1.947,50

155 305 RODO EM ALUMINIO COM LAMINA DUPLA DE 
BORRACHA 60CM Rodo em alumínio com lamina 
dupla de borracha, 60cm, com reforço fixo na base e no 
cabo. Obs: Apresentar amostra.

100,00 UN 47,45 4.745,00

156 5918 RODO EM ALUMINIO COM LAMINA DUPLA DE 
BORRACHA 80CM Rodo em alumínio com lâmina 
dupla de borracha 80cm, com reforço fixo na base e no 
cabo. Obs: Apresentar amostra.

100,00 UN 79,90 7.990,00

157 311 SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO  Com 
alto rendimento e ótima durabilidade. Embalagem com 
5 unidades e 200 gramas  Obs: Apresentar amostra.

120,00 PC 13,14 1.576,80

158 151 SABAO EM PO EMBALAGEM 1KG Sabao em pó para 
limpeza pesada, de boa qualidade, proporcionar maior 
brancura, brilho, alta peformance e qualidade superior 
na lavagem. Composição: Tenso ativo aniônico, 
coadjuvante, sinergista, tamponantes, branqueador 
optico, corantes, enzimas. Embalagem com 1kg.  Obs: 

Apresentar amostra.

30,00 UN 11,85 355,50

159 152 SABAO EM PO EMBALAGEM 5KG Sabão em pó para 
limpeza pesada, de boa qualidade, proporcionar maior 
brancura, brilho, alta peformance e qualidade superior 
na lavagem, tensoativo aniónico, coadjuvante, 
sinergista, tamponantes, branqueador óptico, corantes, 
enzimas. Embalagem com 5kg. Obs: Apresentar 

amostra.

150,00 PC 67,95 10.192,50

160 309 SABONETE 90 GRAMAS Sabonete glicerinado, 1ª 
linha, perfumado, barra com no mínimo 90gr. Obs: 
Apresentar amostra.

130,00 UN 2,23 289,90

161 308 SABONETE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 5 
LITROS Sabonete liquido perolizado, perfume 
cosmetico, emoliente, substancia bacteriostatica e 
agente perolizante. Embalagem de 5 litros. Obs: 

Apresentar amostra.

150,00 GL 33,30 4.995,00

162 13691 SACO DE LIXO ESPESSURA 10 MICRAS CAP. 100 
LITROS  medindo aproximadamente 0,75 x 0,90m, na 
cor preta, super resistente, pacote com 100 unidades. 
Obs: Apresentar amostra.

400,00 UN 89,45 35.780,00

163 13692 SACO DE LIXO ESPESSURA 10 MICRAS 
CAPACIDADE 200 LITROS medindo aproximadamente 
1,1 m x 0,90x 0,40m, na cor preta, super resistente, 
pacote com 100 unidades. Obs: Apresentar amostra.

100,00 UN 174,95 17.495,00

164 153 SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS 
CAPACIDADE 15 LITROS  Saco de lixo espessura 6 
micras, capacidade 15 litros, cor preta, super 
resistente. Rolo com 100 unidades  O Obs: 

100,00 UN 13,33 1.333,00
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Apresentar amostra.

165 154 SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS 
CAPACIDADE 30 LITROS  Saco de lixo espessura de 
6 micras, capacidade 30 litros, cor preta, super 
resistente. Rolo com 50 unidades.  Obs: Apresentar 

amostra.

100,00 UN 15,25 1.525,00

166 155 SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS 
CAPACIDADE 50 LITROS Saco de lixo espessura de 6 
micras, capacidade de 50 litros, rolo com 50 unidades  
Obs: Apresentar amostra.

100,00 UN 18,13 1.813,00

167 9298 SACO ENXUGAO Saco enxugão, tipo lã. Composição: 
70% Algodão 20% Poliéster 10% Viscose. Medida: 73 
cm x 44 cm. Opção da cor: Cinza. Obs: Apresentar 

amostra.

250,00 UN 11,93 2.982,50

168 101 SAL REFINADO IODADO 1KG Sal refinado, iodado, 
com granulação uniforme e com cristais brancos, com 
no mínimo de 98,5% de cloreto de sodio e com 
dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e 
maximo 15mg de iodo por quilo de acordo com a 
Legislacao Federal Especifica. Embalagem de 1kg.  
Obs: Apresentar amostra.

600,00 PC 2,18 1.308,00

169 131 SAPONACEO CREMOSO 300ML Obs: Apresentar 

amostra.
600,00 UN 7,90 4.740,00

170 5928 TABUA PARA CORTAR CARNES E LEGUMES Tabua 
própria para corte de carnes ou legumes, em melanina, 
formato retangular, medindo aproximadamente 
45x24x1 cm, com uma das extremidades em forma de 
alça.  Obs: Apresentar amostra.

10,00 UN 99,90 999,00

171 13694 TERMOMETRO CULINARIO tipo espeto, digital e com 
bateria   

10,00 UN 79,90 799,00

172 148 TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70 CM Composição de 
100% algodão. Obs: Apresentar amostra.

50,00 UN 46,63 2.331,50

173 5042 TOALHA DE BANHO COMUM  Para uso de pano de 
chão.   

50,00 UN 12,95 647,50

174 149 TOALHA DE ROSTO 0,70 X 0,45 CM  Composição de 
100% algodão.  Obs: Apresentar amostra.

100,00 UN 8,89 889,00

175 234 TOMATE Tomate vermelho liso selecionado, firme e 
intacto, coloração uniforme, sem vestígios de 
deterioração ou lesões, rachaduras ou corte.    

1.000,00 KG 6,70 6.700,00

176 4125 TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO 
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Touca doméstica 
descartável, tamanho único, na cor branca com no 
mínimo 40cm de diâmetro quando aberta, com 
elasticdade, provida de elástico duplo reforçado na 
borda, com acabamento perfeito. Embalagem com 100 
unidades. Obs: Apresentar amostra.

30,00 PC 36,00 1.080,00

177 138 VASSOURA DE NYLON COM CABO Vassoura com 
fios de nylon com cabo de madeira. Obs: Apresentar 

amostra.

80,00 UN 16,07 1.285,60

178 139 VASSOURA DE PALHA COM CABO (COLONIAL) 
Vassoura de palha com cabo de madeira. Obs: 

Apresentar amostra.

120,00 UN 28,95 3.474,00

179 5913 VINAGRE DE VINHO 750ML Vinagre de vinho  branco. 
Produto translúcido e de cor, sabor e odor 

400,00 UN 5,38 2.152,00
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característicos, com acidez mínima de 4% - 
embalagem de 750ml. Obs: Apresentar amostra.

TOTAL 919.855,70

1.1  O julgamento será  por  i tem,  sob o cr itério de menor preço. 

1.2   Deverão ser usadas apenas duas casas após a  vírgula,  as demais não serão 

consideradas. 

1.2.1  De forma alguma haverá arredondamento de valor.  

1.3  Os produtos deverão ser apresentados na proposta de preços,   

obrigator iamente na mesma ordem apresentada na planilha ac ima.  

1.4  Será aceita oferta em moeda bras i le ira.  

1.5 As proponentes, deverão apresentar amostra dos  produtos abaixo 
relacionados para a devida comprovação das caracter íst icas e qualidade dos 
mesmos,  conforme segue:  

 Amostra dos  produtos relat ivos  aos i tens:  1,  2,  3, 4,  5,  6 ,  7,  8 ,  10,  11,  12,  14, 
17, 18,  23,  25,  27,  28, 29,  30, 31,  33,  36,  39,  47, 48,  49,  50,  51,  54, 57,  59,  60,  
62, 63,  65,  66,  67,  70, 72,  73, 74,  75,  76,  77,  78, 79,  80,  81,  82,  83, 87,  88,  89,  
91, 92, 93, 94, 95, 97,  104,  106,  107,  108, 109,  110,  111, 114, 118,  130,  133,  
134,  136, 137,  139,  140,  141, 146, 147,  148,  149, 151,  152,  153,  154, 155,  156, 
157,  158, 159,  160,  161,  162, 163, 164,  165,  166, 167,  168,  169,  170, 172,  174, 
176,  177,  178 e 179. 

2.  DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

2.1 Os produtos/materiais  deverão ser entregues junto ao Departamento de 

Compras (prédio da prefeitura),  s ito à  Rua Rio Grande do Sul,  2122   Centro   

Nova Laranjeiras   Pr,  ou em locais  prédeterminados nas  ordens de compra  

emit idas pela prefe itura municipal .  

2.2  Não será l imitada quant idade mínima de compra por requisição, f icando o 

fornecedor obr igado a efetuar  a  entrega no prazo estabelecido no item 2.3.  

2.3  O prazo máximo para entrega será de até 5  (cinco) dias úteis,  a  contar  do 

recebimento da ordem de compra emitida pela  contratante.  

2.4  Todos os custos com a entrega dos produtos, f icarão por  conta do 

contratado.  

2.5 A quantidade estimada para o presente processo l ic itatór io, relacio nado no 

edital  de embasamento,  serve apenas com o or ientação, não const ituindo,  sob 

hipótese alguma garantia de faturamento.  

3. DO PAGAMENTO 
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3.1  Os produtos serão pagos em até 30 (tr inta) dias a part ir  da entrega e  

emissão da nota f iscal , pela  proponente vencedora.  

3.2  A  nota fiscal  deverá v ir  acompanhada da CND Conjunta RFB/PGFN e do CRF 

do FGTS para poster ior  pagamento.  

3.2.1  Caso a  certidão e/ou o certi f icado estejam vencidos, o pagamento ficará 

ret ido até sua regulari zação.  

3.3  Deverá constar  na nota f iscal ,  obr igatoriamente os seguintes dizeres:  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021   PMNL 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2021 

3.3.1  Caso haja  erro  na fatura o pagamento f icará suspenso até que sejam 

sanados os problemas . 

Nova Laranjeiras    Pr , 04 de Outubro de 2021.  

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS 
Pregoeiro 

FABIO ROBERTO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal
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ANEXO I I I   

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021PMNL  
Objeto: Aquisição de gêneros al imentícios , produtos de higiene e l impeza e 
utensí l ios de cozinha, para manutenção das  escolas da rede municipal  de 
ensino.  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE:  
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL E  DE PARENTESCO 

A pessoa jurídica (inseri r nome da proponente) ,  por intermédio  de seu 
representante legal,  o Sr .(inseri r o nome completo) ,  portador da carteira  de  
ident idade RG sob o nº (inserir o número)  e  do CPF sob o nº (inserir o número) ,  
DECLARA ,  para os f ins do cont ido no art igo 9°,  inc iso I I I  da  Le i 8.666/93, 
especia lmente para o Edita l  de  PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021PMNL ,  que não 
é serv idor  ou dir igente de órgão ou ent idade contratante ou responsável pela  
l ic i tação.  

Declara, para os f ins do contido no art igo 105A, § 9°  da Lei  Orgânica do 
Município  de Nova Laranjeiras ,  que a pessoa jur ídica acima refer ida não possui  
em seu quadro social,  gerente,  diretor,  sócio,  proprietário,  administrador,  
controlador ou conselheiro que seja  Prefeito,  VicePrefeito,  Vereadores,  
ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, ou seus cônjuges e 
companhei ros,  que sejam integrantes do quadro societár io da empresa.  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Nome completo por extenso do responsável  pela  Pessoa Jur ídica)  
(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO IV  

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021PMNL  
Objeto: Aquisição de gêneros al imentícios , produtos de higiene e l impeza e 
utensí l ios de cozinha, para manutenção das  escolas da rede municipal  de 
ensino.  

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Indicamos o (a)  Sr. (a )  (inserir o nome completo) ,  portador da cédula de 
ident idade RG sob o nº  (inserir o número) ,  Órgão expedidor  (inseri r o  órgão)  e 
do CPF sob o nº (inser ir o número) ,  como nosso representante legal na Licitação 
em referência,  podendo rubr icar ou assinar  documentos (habil i tação e  
proposta),  manifestar ,  dar  lances,  prestar  todos os esclarecimentos de nossa  
proposta,  interpor recursos,  desist ir de prazos e recursos,  enfim, prat icar  todos 
os atos necessários ao  f iel cumprimento do presente Credenciamento.  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Nome completo por extenso do responsável  pela  Pessoa Jur ídica)  

(assinatura e carimbo do CNPJ)  

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado.  
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ANEXO V 

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021PMNL  
Objeto: Aquisição de gêneros al imentícios , produtos de higiene e l impeza e 
utensí l ios de cozinha, para manutenção das  escolas da rede municipal  de 
ensino.  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE:  
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, 

IDONEIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 A empresa,  abaixo ass inada, declara,  sob as penas da lei,  que:  

1   Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habili tação no 
presente processo l ic itatório, c iente da obrigator iedade de  declarar,  em 
havendo,  ocorrências  posteriores  que o inabi l ite para part ic ipar de certames 
l ic i tatór ios.  

2   Os  documentos que compõem o Edita l  foram colocados à  disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações,  condições locais e grau de dif iculdade 
da entrega.  

3  Não se encontra declarada inidônea para lic itar  ou contratar com órgãos da 
Administração Pública  Federal , Estadual,  Municipal  e  do Distr i to Federal .  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Nome completo por extenso do responsável  pela  Pessoa Jur ídica)  

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO VI 

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021PMNL  
Objeto: Aquisição de gêneros al imentícios , produtos de higiene e l impeza e 
utensí l ios de cozinha, para manutenção das  escolas da rede municipal  de 
ensino.  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 Em atendimento ao previsto no edital  de PREGÃO PRESENCIAL Nº
87/2021PMNL ,  DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requis itos  de 
habi l itação exigidos para part ic ipação no presente certame.  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Nome completo por extenso do responsável  pela  Pessoa Jur ídica)  

(assinatura e carimbo do CNPJ)  

* deverá ser apresentado fora do enve lope  de habil itação, juntamente com o 

Credenciamento.  
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ANEXO VII  

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021PMNL  
Objeto: Aquisição de gêneros al imentícios , produtos de higiene e l impeza e 
utensí l ios de cozinha, para manutenção das  escolas da rede municipal  de 
ensino.  

D E  C L A R A Ç Ã O 

 A empresa,  abaixo assinada,  por seu representante legal ,  DECLARA ,  para  
fins do disposto no inciso V do art.  27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Le i nº 9.854,  de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor  
de dezoito anos em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e  não emprega  
menor de dezesseis anos.  

Ressalva: emprega menor,  a  part ir  de quatorze anos, na condição de aprendiz  
Sim (    )    Quantos (   )   Não (    ).  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Nome completo por extenso do responsável  pela  Pessoa Jur ídica)  

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO VII I  

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021PMNL  
Objeto: Aquisição de gêneros al imentícios , produtos de higiene e l impeza e 
utensí l ios de cozinha, para manutenção das  escolas da rede municipal  de 
ensino.  

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

(inserir o nome da proponente) ,  CNPJ/MF nº (inseri r o número) ,  Endereço  
(inserir o endereço completo) ,  declara,  sob as penas da Lei,  que a mesma está 
estabelec ida sob o regime legal de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor indiv idual,  conforme conceito legal e f iscal  de nosso 
ordenamento pátrio,  podendo usufruir  os benefícios da Lei Complementar nº 
147/2014.  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Carimbo e ass inatura do Representante Legal)  

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA 
COMERCIAL 

* deverá ser apresentado fora do enve lope  de habil itação, juntamente com o 

Credenciamento.  



Página 47 de 52

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 

Fone: (42) 3637-1148

ANEXO IX 

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021PMNL  
Objeto: Aquisição de gêneros al imentícios , produtos de higiene e l impeza e 
utensí l ios de cozinha, para manutenção das  escolas da rede municipal  de 
ensino.  

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS 

A pessoa jurídica (inseri r o nome da proponente) ,  por  intermédio de seu 
representante legal,  o  Sr .  (inseri r o nome) ,  portador da carte ira de ident idade 
RG sob o nº  (inseri r o  número)  e  do CPF sob o nº (inseri r o número) ,  DECLARA ,  
sob as penas da lei ,  para os devidos f ins,  que os  preços expresso s na proposta  
apresentada por  esta empresa,  referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021
PMNL ,  contemplam os preços compatíveis aos praticados no mercado 
local/regional  atualmente. 

Por ser expressão da verdade, f irmamos a  presente.  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Nome completo por extenso do responsável  pela  Pessoa Jur ídica)  

(assinatura e carimbo do CNPJ)  

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER INSERIDA NO ENVELOPE 01  PROPOSTA DE PREÇOS 
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ANEXO X 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2021PMNL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021PMNL. 

Aos   dias do mês de    do ano de   ,  autor izado pelo  
processo de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 87/2021PMNL foi  expedida a presente 
Ata de Regist ro de Preços, de acordo com o disposto no art igo 15 da Lei Federal  
nº 8.666/93 e suas  a lterações e no Decreto Municipal  nº  136/2006, 34/2007 e 
123/2007 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas,  regem o 
relacionamento obrigaciona l entre a Administ ração Munic ipal  e a  L icitante 
Vencedora.  

Objeto:  Aquisição de  gêneros alimentícios,  produtos de hig iene e l impeza e 
utensí l ios de cozinha, para manutenção das  escolas da rede municipal  de 
ensino, para o per íodo de 12 (doze) meses.  

1.1  Consideramse reg istrados os  preços do Detentor  da Ata:  A empresa  ,  
com sede na , CEP    e inscri ta  no CNPJ  sob nº  ,  representado pelo  
Sr .   ,  portador da Carte ira de Identidade RG nº   e  CPF/MF sob o nº ,  à  
saber:  

xx 

1.2  A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretar ia 
de Administração mediante autor ização de compra, da indicação da dotação 
orçamentária  por  onde correrá a despesa, mediante comprovante de 
recebimento por  qualquer meio,  inclus ive facs ímile.   

1.2.1 Os produtos/materiais  deverão ser  entregues junto ao Departamento de 
Compras (prédio da prefeitura),  s ito à  Rua Rio Grande do Sul,  2122   Centro   
Nova Laranjeiras   Pr,  ou em locais  prédeterminados nas  ordens de compra  
emit idas pela prefe itura municipal .  

1.2.2  Não será  limitada quant idade mínima de compra por  requis ição, f icando o 
fornecedor obr igado a efetuar  a  entrega no prazo estabelecido no item 1.2.3 .  

1.2.3  O prazo máximo para entrega será de até 5 (cinco) dias úteis, a  contar do 
recebimento da ordem de compra emitida pela  contratante.  

1.2.4  Todos os custos com a entrega dos produtos,  f icarão por conta do 
contratado.  

1.2.5 A quant idade estimada para o presente processo l ic itatório, relac ionado 
no edital  de embasamento,  serve apenas como or ientação, não const ituindo,  
sob hipótese alguma garantia  de faturamento. 
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1.3  Caso o produto não seja aceito,  por  a lgum motivo devidamente justi f icado, a   
proponente vencedora terá que substi tuí  lo imediatamente,  sob pena de 
rescisão da ata.  

1.4  Os valores devidos pela Prefe itura serão pagos em até 30 ( trinta) dias  
subseqüente ao da entrega, mediante entrega real izada e conferida,  à  base dos 
preços unitár io do item apresentado na proposta f inal,  e mediante a  
apresentação da Nota  F iscal,  informando modal idade e número da l ic i tação, nº  
do empenho e dados bancár ios acompanhados das provas de regular idade com a 
Receita Federal,  através da Cert idão Negat iva   Conjunta  RFB/PGFN e junto ao 
Fundo de Garant ia  do Tempo de Serviço   FGTS.  

1.5  Os preços regist rados serão confrontados periodicamente,  pelo menos 
tr imestralmente,  com os praticados no mercado e assim controlados pela  
Secretar ia de Administração.  

1.6  Os produtos serão aceitos provisor iamente, o recebimento definit ivo será 
fe ito após a  ver if icação da qualidade dos mesmos. 

1.7  As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta lic i tação,  
correrão por  conta das seguintes dotações orçamentár ias:  

07    SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
001    DIVISÃO DE ENSINO  
12.122.0007.2042  ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00  MATERIAL DE CONSUMO 
02260 E 00000  Recursos Ordinários (Livres) 
02270 E 00102  Fundeb 40% 
02280 E 00103  5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 
02290 E 00104  Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
02300 E 00107  Salário Educação 
02310 E 00115  PDDE  Programa Dinheiro Direto na Escola 

12.361.0007.2044 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 
3.3.90.30.00.00  MATERIAL DE CONSUMO 
02430 E 00000  Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.32.00.00  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 
02440 E 00000  Recursos Ordinários (Livres) 
02450 E 00107  Salário Educação 
02460 E 00136  Merenda Escolar PNAE 

12.122.0007.2049  ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
3.3.90.30.00.00  MATERIAL DE CONSUMO 
02660 E 00103  5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

1.8  Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a  f irmar 
as contratações com a fornecedora,  f icando lhe facultada a uti l ização de outros 
meios,  assegurados,  nesta hipótese, a preferência do benefic iário do registro  



Página 50 de 52

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 

Fone: (42) 3637-1148

em igualdade de condições,  nos termos do parágrafo quarto, art igo 15, da Lei  
Federa l nº 8.666/93 e suas  alterações. 

1.9  O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes  
sanções:  

a)  Multa de R$ 100,00 (cem reais)  por dia  de atraso da entrega,  a  cada  
solici tação, e  no caso de reincidência por mais duas vezes  consecutivas ou não 
entrega do objeto haverá o cance lamento da Ata do Registro de Preços;  
b) Multa de 10% (dez por  cento) do valor dos serv iços  sol ic i tados e  
cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem pre juízo da devolução dos 
mesmos; 
c)  Multa de 10% (dez por  cento), ca lculado sobre o saldo do contrato,  por  
descumprimento do contratado na entrega parc ial  e/ou total  dos serv iços;  
d) Impedimento de contratar com a Administração Públ ica Municipal  pelo 
período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem 
anterior,  f raude, observada a ampla defesa e o contradi tór io.  

1.10  O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos art igos 77 e 78,  da Lei Federal  nº 8.666/93, 
ou a  pedido justi f icado do interessado e aceito pela  Administração. 

1.11  A fornecedora deverá manter  enquanto v igorar o registro de preços e  em  

compatibi l idade com as obrigações por ele assumidas,  todas as  condições de 
habi l itação e quali f icação exig idas no PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 87/2021
PMNL.

1.12  Integrarão a  Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis ,  a 
proposta apresentada pela  adjudicatária .  

1.13  O prazo de va lidade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.  

1.14  Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços,  apli candoselhes  
todos os seus disposit ivos,  o edital  do PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 87/2021
PMNL ,  com os termos aditados e  a  proposta da  detentora da Ata naqui lo que  
não contrariar  as presentes disposições.  

1.15  As partes declaram conhecer  as  normas de prevenção à corrupção previstas  
na legislação bras ile ira,  dentre elas, a  Lei  de Improbidade Administrativa (Le i  nº  
8.429/1992),  a Le i  nº 12.846/2013,  Decreto nº  8.420/2015 e  seus regulamentos,  
se comprometem que para a  execução deste contrato,  nenhuma das partes  
poderá oferecer,  dar ou se comprometer  a dar  a quem quer que seja,  ou aceitar  
ou se comprometer a aceitar  de quem quer que seja,  tanto por conta própria  
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,  compensação,  
vantagens f inanceiras  ou benefícios indevidos de qualquer espécie,  de modo 
fraudulento que  constituam prát ica ilegal ou de corrupção, bem como de 
manipular  ou fraudar  o equil íbr io econômico f inanceiro do presente contrato,  
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seja  de forma direta  ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir , a inda que seus prepostos, administradores e colaboradores  a jam da 
mesma forma. 

1.16  F ica  e leito o foro da Comarca de Laranje iras do Sul , Estado do Paraná, 
excluído qualquer outro para dir imir  dúvidas ou questões oriundas desta Ata e  
do procedimento l ic i tatór io que a precedeu. 

1.17  Para constar  foi  lavrada a presente Ata de Reg istro de Preços, que vai  
assinada por  seus representantes legais , em 02 vias  de igual teor e forma e 
rubr icadas para todos os  f ins  de direito,  na presença das testemunhas aba ixo. 

Nova Laranjeiras    Pr , xx de xxxx de 2021.  

FABIO ROBERTO DOS SANTOS XXX 
CONTRATANTE    CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:  

_______________________________  ______________________________ 
Assinatura       Ass inatura 

Nome: _________________________  Nome: ________________________ 

CPF/RG nº ______________________  CPF/RG nº_____________________ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021  PMNL 

 Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente ao Pregão Presencial (SRP) 
nº 87/2021  PMNL, devidamente preenchido, e, concordo(amos) com as condições do Edital. 

EM:          /           /                . 

CARIMBO C/ CNPJ DA EMPRESA 

____________________________________

ASSINATURA 

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA 

CPF:____________________________ 


