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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 56/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DATA DA REALIZAÇÃO: 08/05/2019 

ABERTURA: 14h00  

LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, 344 – centro (Sala de Reuniões) 

 

PREÂMBULO  

 

O Município de Porecatu, Estado Paraná, TORNA PÚBLICO que se acha aberta licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição 

de material de consumo (gêneros alimentícios) e materiais permanentes (copa e cozinha e eletros) e 

contratação de empresa para prestação de para aulas de confeitaria para a Secretaria de Serviço 

Social, com recursos oriundos do Fundo de Infância FIA-AFAI, que será regida pela Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 020, de 12 de fevereiro de 2007, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com alterações posteriores, Lei complementar 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/14 e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, que 

dele fazem parte integrante.  

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser protocolizados 

no dia 08/05/2019 até às 13H45 no Protocolo Geral da Prefeitura. 

 

Caso não haja participação de pelo menos três empresas enquadradas como MEI/ME/EPP no 

horário estabelecido para o recebimento das propostas, fica ampliada a participação de 

qualquer empresa, independente de seu enquadramento. Neste caso, o horário de abertura 

será às 14H30 com protocolo até às 14H15. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame.  

 

A sessão de processamento do Pregão será conduzida pela pregoeira Salete Suzana Cavalcanti e 

Silva Refosco, sendo pregoeiros substitutos Leonardo Henrique dos Santos e Maria Messias, com o 

auxílio da equipe de apoio. 

 

I - DO OBJETO  

1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) e 

materiais permanentes (copa e cozinha e eletros) e contratação de empresa para prestação de para 

aulas de confeitaria para a Secretaria de Serviço Social, com recursos oriundos do Fundo de 

Infância FIA-AFAI, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital. 

Dotações Orçamentárias: 2.013.4490.52.00.00-1634, 2.069.3390.30.00.00-1635, 

2.069.3390.30.00.00-1636 e 2.004.3390.39.00.00-1637. 

Valor máximo dos lotes: 

Lote 1: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais); 

Lote 2: R$ 6.748,80 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos);                     

Lote 3: R$ 8.641,33 (oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos);                        
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Lote 4: R$ 6.268,24 (seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos). 

  

Caso seja necessário fazer alguma retificação esta será publicada no Diário Oficial dos Municípios 

do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp e no endereço eletrônico 

http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes, ficando a cargo da empresa 

interessada em participar do certame o acompanhamento do edital no site. 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.  

O uso de celular durante a sessão fica condicionado à autorização da Pregoeira. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

1 – Cartão do CNPJ 

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

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 

mandante para a outorga; 

c) Apresentação de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovar sua 

condição e ter o tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar 123/06 alterada pelo 

Lei Complementar 147/14. 

2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto, admitido em lei. 

3 – Declaração do licitante, assegurando o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

conforme modelo do Anexo II. 

4 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,  

5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira.  

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.  

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 

os seguintes dizeres: 

 

Envelope nº 1 - Proposta  

Licitação nº 56/2019 

Pregão Presencial nº 27/2019 

http://www.diariomunicipal.com.br/amp
http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes
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Nome da Empresa 

CNPJ 

Data e hora da abertura 

 

Envelope nº 2 - Habilitação  

Licitação nº 56/2019 

Pregão Presencial nº 27/2019 

Nome da Empresa 

CNPJ 

Data e hora da abertura 

 

3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, 

sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, apresentar as marcas dos objetos e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

b) número da licitação e do pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, apresentação da marca de cada item (quando for o 

caso), em conformidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital; 

d) preço unitário e total, de cada item do LOTE, em moeda corrente nacional, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços 

propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 

transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com 

o fornecimento do objeto da presente licitação; 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias;  

f)  não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital;  

g) dados bancários;  

h) o preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.  

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados. 

Todos os documentos, exigidos no presente Edital, poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou autenticado por membro da Comissão de 

Licitação mediante conferência da cópia com a via original, sendo dispensada a autenticação 

quando se tratar de cópia disponibilizada por meio eletrônico. 

  

1.1 – Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

a)  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Dívida 

ativa da União, Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita 

Federal do domicilio ou sede da proponente, ou outra forma equivalente admitida pela legislação 

pátria vigente; 

b) Prova de regularidade para a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de 

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou sede da 

proponente, ou outra forma equivalente admitida pela legislação pátria vigente; 
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c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do domicilio ou sede da 

proponente, ou outra forma equivalente admitida pela legislação pátria vigente; 

d) Prova de inscrição no Cadastro da Secretaria Estadual da Fazenda – CICAD; 

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Termo de Serviço – FGTS. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

1.2 – Comprovação da Qualificação Econômica Financeira: 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

judicial da sede do proponente. 

1.3.1 – Não havendo validade, a certidão deverá ter sido expedida no máximo 60 (sessenta) dias da 

data da abertura da licitação. 

 

1.3 – Outras comprovações: 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III deste 

edital. 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

 

1.4 – Outras informações: 

a)  Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1 - No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  

2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II deste 

Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 

para apuração do valor da proposta.  

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso 

de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número 

de licitantes.  

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o menor  preço global por LOTE .  
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5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor. 

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço. 

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas em ordem crescente dos valores, 

considerando-se o menor preço ofertado.  

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

10 - Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento.  

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o 

Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto aos órgãos de cadastro de fornecedores das esferas 

estadual e federal. 

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, 

ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de 

dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos.  

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  
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4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

6 - A adjudicação será feita por LOTE conforme descrito no edital. 

 

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO  

1 - Os bens serão entregues parceladamente, de acordo com a necessidade da contratante, no Centro 

Social Urbano, sito à Rua Horácio Pagano, 300. 

2 - Após a assinatura do contrato, os bens com entrega parcelada deverão ser entregues em até 02 

(dois) dias úteis, sempre que solicitado e os materiais permanentes em até 15 (quinze) dias após a 

assinatura do contrato. As aulas deverão ser iniciadas imediatamente após solicitação da 

responsável pela Secretaria em horários a serem definidos pela responsável. 

3 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.  

3- A empresa vencedora do certame deverá instalar, em regime de comodato, dois equipamentos 

dosadores de seis ciclos e promover o treinamento dos funcionários; 

4 – Efetuar manutenção dos equipamentos sem ônus para a Contratante; 

 

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

1 - O objeto da presente licitação será conforme condições estabelecidas no item anterior no local e 

endereço indicados no subitem 1 do item IX, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura.  

2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o 

cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança 

Pública, do funcionário do departamento responsável pelo recebimento.  

3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 

ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado.  

4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis após o 

recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 

especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo 

servidor responsável.  

5 – Quando de sua entrega, o objeto licitado não poderá ter seu prazo de validade inferior a 50% 

(cinquenta por cento) do prazo expresso na embalagem. 

 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1 - O pagamento será efetuado nos dias 12 dos meses subsequentes à assinatura do contrato, após a 

entrega dos produtos e emissão das Notas Fiscais, desde que a entrega seja realizada até o dia 30 do 

mês anterior ao pagamento.  

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento se dará no mesmo dia 12 do mês subsequente, desde que a sua correção seja feita até o 

final do mês em curso, ou no dia 12 do próximo mês. 

3 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da Contratada.  
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 XII - DA CONTRATAÇÃO 

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de 

contrato, conforme Anexo V do presente ato convocatório.  

1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de débitos relativos aos tributos 

federais e à dívida ativa da união e certificado de regularidade junto ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)  estiverem com os 

prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 

informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis 

de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 

notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que 

trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de 

validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer ao setor de Licitação no endereço citado no preâmbulo deste edital para assinar o termo 

de contrato.  

3 - Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 

situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o contrato, será 

convocada a licitante segunda colocada e, assim sucessivamente, se essa também não satisfizer as 

condições do edital. 

 

XIII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

renovado ou prorrogado, através de termo aditivo, desde que haja acordo entre as partes. 

 

XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de 

Porecatu pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002. 

2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas 

nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.  

 

XV - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.  

 

XVI – REAJUSTES 

Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis. 

 

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação.  

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem 

assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  

3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

4 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no site 

oficial do município.  
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5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 

para retirada no setor de licitação, no endereço descrito no preâmbulo deste edital, após a 

celebração do contrato.  

6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital. 

7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1(um) 

dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  

7.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.  

8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

9 - Integram o presente Edital: 

Anexo I – Termo de Referência;  

Anexo II – declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo III - declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 

Anexo IV – Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração. 

Anexo V – minuta do contrato.  

10- Qualquer dúvida quanto à especificação dos objetos deverá ser esclarecida com a Secretária de 

Serviço Social, Jaqueline Fernanda Alves Murro, pelo telefone (43) 3623-1922. 

11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Porecatu, Estado do Paraná.  

 

Porecatu, 22 de abril de 2019. 

 

 

Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco 

Pregoeira – Port. 01/2019  
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Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 

- Objeto: Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) e materiais permanentes (copa 

e cozinha e eletros) e contratação de empresa para prestação de para aulas de confeitaria para a 

Secretaria de Serviço Social, com recursos oriundos do Fundo de Infância FIA-AFAI. 

 

-Justificativa: Atender as necessidades da Secretaria de Serviço Social com materiais de consumo 

e permanentes e aulas de culinária a serem ministradas sob responsabilidade da CONTRATADA 

visando o desenvolvimento das atividades da respectiva secretaria. 

 

Valor máximo dos lotes: 

Lote 1: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais); 

Lote 2: R$ 6.748,80 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos);                     

Lote 3: R$ 8.641,33 (oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos);                        

Lote 4: R$ 6.268,24 (seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos). 

 

Dotações Orçamentárias: 2.013.4490.52.00.00-1634, 2.069.3390.30.00.00-1635, 

2.069.3390.30.00.00-1636 e 2.004.3390.39.00.00-1637. 

 

Forma de pagamento: o pagamento será efetuado nos dias 12 dos meses subsequentes à assinatura 

do contrato, após a entrega e emissão das Notas Fiscais, desde que a entrega seja realizada até o dia 

30 do mês anterior ao pagamento. 

 

Forma de entrega: Após a assinatura do contrato, os bens com entrega parcelada deverão ser 

entregues em até 02 (dois) dias úteis, sempre que solicitado e os materiais permanentes em até 15 

(quinze) dias após a assinatura do contrato. As aulas deverão ser iniciadas imediatamente após 

solicitação da responsável pela Secretaria em horários a serem definidos pela responsável. 

 

Dotações Orçamentárias: 2.013.4490.52.00.00-1634, 2.069.3390.30.00.00-1635, 

2.069.3390.30.00.00-1636 e 2.004.3390.39.00.00-1637. 

 

Lote 1: AULAS DE CONFEITARIA 

 

Item Quant. Objeto Apresentação Unit. Total 

1 8 

Meses de aula de Confeitaria, 04 horas 

por semana, para 08 pessoas, sendo 01 

turma no período vespertino. Meses       550,00          4.400,00  

    
TOTAL         4.400,00  

 

 

Lote 2: ELETROS 

 

Item Quant. Objeto Apresentação Unit. Total 

1 1 

Fogão industrial - 04 Bocas com Forno 

Características Gerais: Grelhas em ferro 

fundido 30x30 (06 dedos)  - Queimadores no 

modelo simples e duplo  Gambiarra stander 

(aço)  Registro torneira (borboleta)  

Bandeja coletora de resíduo  

Pintura preta texturizada epóxi de alta 

resistência - Chapa em aço carbono. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conteúdo da Unidade 1530,00    1.530,00  
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embalagem: - 1 Fogão Industrial, 04 Bocas 

FF013 com Forno, Garantia 3 meses. Altura 

82,00 Centímetros Largura 73,00 Centímetros 

Profundidade 83,00 Centímetros Peso 48,00 

Quilo. 

2 1 

Geladeira frost free duplex 378 litros, 

classificação energética A, capacidade de 

armazenagem do freezer: 80 litros, capacidade 

de armazenagem da geladeira: 298 litros. 

Capacidade de armazenagem total: 378 litros 

ou similar. Consumo de energia mensal: 48.8 

KWH/ mês. Cor branca. Unidade 2476,63    2.476,63  

3 1 

Forno microondas - Com as seguintes 

características mínimas: capacidade de 25 

litros, 110 v, cor branco, painel digital 

programável, potencia de 900 w, função timer, 

inicio imediato e relógio no display, com trava 

de segurança, prato giratório, manual de 

instruções e garantia de 12 meses ou superior a 

partir da entrega. Unidade 541,63       541,63  

4 1 

Liquidificador - 16 Velocidades + Turbo - 

Liquidificador Profissional l para liquidificar, 

bater, triturar e pulverizar os mais diversos 

tipos de alimentos. Capaz de triturar gelo, 

grãos, frutas e legumes inteiros, 2HP de 

potência do motor. potência de 1500 w com 

função Turbo que pode ser acionada para 

aumentar a potência do motor para até 2000 w, 

lâmina dupla em aço inoxidável de alto poder 

de corte é apoiada em rolamentos de esferas 

blindadas, as lâminas giram em altíssima 

rotação, até 22500 giros por minuto, alça tem 

acabamento metálico, jarra  totalmente lavável,  

base desenvolvida com material resistente, 

para aumentar a durabilidade do produto e toda 

a sua potência está amparada por sua estrutura 

forte e robusta, possui dispositivo de trava de 

segurança previne acidentes, pois o produto só 

pode ser acionado após o encaixe perfeito da 

jarra. Conta com pés antiderrapantes que 

auxiliam na segurança durante o uso. Unidade 494,94       494,94  
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5 1 

Batedeira planetária: de aplicação semi-

industrial, com capacidade para 5 litros, 

fabricada em conformidade com a nr 12 - 

segurança no trabalho em maquinas e 

equipamentos, do ministério do trabalho e 

emprego. Lxpxa: 240x350x420mm. Estrutura 

ou suporte para o motor em aço, com fino 

acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço 

inox. Cabeçote báscula com trave para facilitar 

a remoção da cuba para higienização. Sistema 

de engrenagens com quatro níveis de 

velocidade. Movimento planetário. Com tacho 

em aço inox, batedor para massas leves, 

massas pesadas e batedor globo. Chave 

liga/desliga e chave seletora de velocidade. 

Motor de 500watts. Voltagem: 110 volts. Unidade 624,94       624,94  

6   

PANELEIRO DUPLO DE COZINHA EM 

AÇO, COM 6 PORTAS Duplo, de cozinha, 

em aço, com 6 portas. Dimensões aproximadas 

(altura x largura x profundidade): 

190x80x30cm. Puxador em plástico de alta 

resistência com acabamento metalizado, com 

mínimo 4 prateleiras internas. Unidade 731,66       731,66  

7 1 

BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL - 

Balança Residencial de Alta Precisão, bivolt 

(110 e 220). Sua capacidade máxima é de até 

40 kg com escala de sensibilidade de 2 gramas. 

Medidas da balança: 33x3 x 11,5cm; Medidas 

da bandeja: 34,5 x 23 cm; Precisão: 1/3000 

F.S.; Entrada AC 110/220 (bivolt); Prateleira 

de aço com 4 pinos para fixação; Luz do painel 

verde; Capacidade: 40kg com escala de 2g; 

Armazenamento: até 8 preços unitários; 

Acumula de operação: 0 – 99; Função auto 

desliga para economizar energia; Painel de 

exibição: - Display de peso: 5 dígitos; - 

Display preço unitário: 5 dígitos;  Display de 

preço total: 6 dígitos. Embalagem contém: 1 

Balança Eletrônica Digital; 1 Prateleira de aço; 

1 cabo de energia; 1 manual. Garantia: 6 meses 

no total, já inclusos 3 meses conforme Lei 

8.078/1990 Art. 26 do CDC. Unidade 349,00       349,00  

   
TOTAL    6.748,80  

 

 

LOTE 3 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

 

Item Quant. Objeto Apresentação Unit. Total 
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1 35 

Farinha de trigo, especial em pó, 

tipo 1, branca, sem fermento, 

pacote com 1 Kg . A embalagem 

deve conter: data de validade, 

identificação da marca, número do 

lote, procedência, composição. kg                  4,58              160,30  

2 5 

Fécula de batata, tipo de farináceo 

derivado da batata, utilizado em 

mingaus, bolo, tortas, biscoito. 

Pacote de 500g e com validade 

superior a 4 meses a partir da data 

de entrega do produto. Sem Glúten.  Caixa                10,16                50,80  

3 35 

Açúcar refinado, pacote 01 kg, 

origem vegetal, sacarose de cana 

de açúcar, branco, 1ª qualidade. 

Prazo de validade mínima de 01 

(um) ano, a contar da entrega. kg                  3,86              135,10  

4 10 

Fermento em pó químico; 

embalagem de 100g, contendo 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e 

peso líquido.  Pote                  3,86                38,60  

5 5 

CHOCOLATE EM PÓ  30% cacau  

pacote de 1 kg  kg                36,20              181,00  

6 5 

CHOCOLATE EM PÓ  50% cacau 

pacote de 1 kg  kg                40,53              202,65  

7 5 

CHOCOLATE EM PÓ  70% cacau 

pacote de 1 kg  kg                64,33              321,65  

8 2 

CHOCOLATE GRANULADO  

COLORIDO pacote de 1 kg  Kg                23,90                47,80  

9 2 

CHOCOLATE GRANULADO  

BRANCO pacote de 1 kg  kg                22,53                45,06  

10 2 

CHOCOLATE GRANULADO 

AO LEITE pacote de 1 kg  kg                18,23                36,46  

11 4 

CHOCOLATE EM GOTAS MEIO 

AMARGO pacote de 1 kg  kg                34,83              139,32  

12 2 

CHOCOLATE EM GOTAS AO 

LEITE pacote de 1 kg  kg                34,00                68,00  

13 2 

CHOCOLATE EM GOTAS 

BRANCO  pacote de 1 kg  kg                35,90                71,80  

14 5 

CHOCOLATE EM BARRA 

MEIO AMARGO pacote de 1 kg  kg                36,73              183,65  

15 15 

CHOCOLATE EM BARRA AO 

LEITE pacote de 1 kg  kg                31,96              479,40  

16 15 

CHOCOLATE EM BARRA 

BRANCO pacote de 1 kg kg                34,95              524,25  

17 3 

Cobertura para sorvete, sabor 

morango - embalagem plástica, 

com tampa dosadora. Embalagem 

com 340g Pote                13,58                40,74  
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18 3 

Cobertura para sorvete, sabor 

chocolate - embalagem plástica, 

com tampa dosadora. Embalagem 

com 340g.  Pote                13,75                41,25  

19 5 

Cerejas verdadeiras com cabo, 

ideal para serem utilizados como 

recheio de tortas, bolos, bombons, 

decorações de tortas, cupcakes, 

sabor: marrasquino. Embalagem 

lata de 1.650 kg Latas                90,63              453,15  

20 20 

CREME DE AVELÃ -  pote de 

650 g Pote                47,23              944,60  

21 5 

Coco ralado desidratado, sem 

adição de açúcar, embalagem 

plástica com 1 kg. A embalagem 

deve conter: data de validade, 

identificação da marca, número do 

lote, procedência, composição.  Pacote                51,30              256,50  

22 3 

Ameixa preta seca, sem caroço, 1 

kg, obtida de frutas maduras, 

inteiras, sãs, limpas e desidratadas, 

livre de fermentações, manchas ou 

defeitos, com validade mínima de 

10 meses a contar data de entrega.  kg                42,60              127,80  

23 2 

Castanha de caju pacote com 200g, 

embalagem contendo identificação 

do produto data de fabricação e 

prazo de validade, c/ registro do 

Ministério da Saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. Pacote                43,30                86,60  

24 2 

Nozes sem casca, embalagem com 

500g, hermeticamente vedada e 

resistente, com data de fabricação e 

vencimento. Pacote                58,58              117,16  

25 3 

Crocante de castanha de caju 

embalagem de 400 g Pacote                18,43                55,29  

26 10 

Ácido cítrico - usado na fabricação 

de geleias, conservas e compotas. 

Conserva o brilho e textura em 

frutas, caldas e doces açucarados 

conferindo um sabor azedinho. 

Embalagem de 50 g. Pote                  6,52                65,20  

27 10 

Óleo de milho, refinado 

embalagem de 900 ml;    Pet                10,60              106,00  

28 6 

Leite integral longa vida UHT, 

isento de glúten, com 3% de 

gordura, embalado em caixa tetra 

pak contendo 1 litro.  A 

embalagem deve conter: data de 

validade, identificação da marca, 

número do lote, procedência, Caixa                51,16              306,96  
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composição. Caixa com 12 

unidades 

29 10 

Leite em pó, integral tradicional, 

enriquecido com vitamina A e D. 

Embalagem: lata com no mínimo 

de 400g, com dados  de 

identificação do produto, prazo de 

validade, peso líquido e registro no 

ministério da Saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. Latas 

de 400g. Latas                 17,15              171,50  

30 10 

Margarina cremosa sem sal, de 1ª 

qualidade, pote de 500 g, 80 

%lipídios isenta de gorduras trans 

embalagem com identificação do 

produto, marca do fabricante e 

prazo de validade e com registro no 

órgão competente. Pote                  7,01                70,10  

31 5 

Amido de milho em pó, 

embalagem com 1 kg. A 

embalagem deve conter: data de 

validade, identificação da marca, 

número do lote, procedência, 

composição. Caixa                11,39                56,95  

32 1 

ESSÊNCIA BRANCA 

BAUNILHA FRASCO  1LITRO  Frasco                27,26                27,26  

33 1 

ESSÊNCIA ESCURA 

BAUNILHA FRASCO 1 LITRO  Frasco                27,26                27,26  

34 1 

Essência alimentícia - para uso em 

bolos, doces, tortas, cremes, 

salgados, embutidos e nas mais 

variadas formas na área de 

alimentos. Embalagem com 30 ml. Frasco                  5,43                  5,43  

35 2 

Gelatina sem sabor caixa com 30 

embalagens 24 g contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, 

com registro do Ministério da 

Saúde, obedecendo à resolução 

12/78 da CNNPA. Caixa              120,85              241,70  

36 2 

Mel de abelha natural puro, sem 

conservantes e aditivos. Produto 

envazado em pote de 1 kg.  Pote                53,96              107,92  

37 2 

Glucose líquida ideal para aplicar 

em doces, geleias, doce de leite, 

frutas cristalizadas, balas, bolos em 

geral. Embalagem de 500 g Pote                14,03                28,06  
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38 3 

Café solúvel granulado, 

embalagem com 200 g, rotulagem 

nutricional obrigatória. Pote                16,51                49,53  

39 14 

Pó para sorvete, embalagem de 150 

g, sabores: maracujá, morango, 

abacaxi, frutas vermelhas, limão 

siciliano, laranja, pistache.  Pacote                  6,55                91,70  

    
  

      

40 1 

Corante em gel, cores: vermelho, 

amarelo, verde, rosa, Pink, 

composição: Xarope de Glucose, 

Amido Modificado, Umectante 

Propileno Glicol, Água, 

Conservantes, Corantes Orgânicos 

Importados. Não contendo glúten, 

com identificação do produto, 

prazo de validade e peso líquido, 

são indicados para colorir pasta 

americana, glacês e cremes. 

Caixa/estojo com 12 unidades de 

30 gramas.  Caixa                85,45                85,45  

41 3 

Pó para decoração usado na 

decoração de bolos, doces e 

chocolates, pode ser diluído em 

álcool de cereais ou essência.  

Cores: dourado e pérola 

embalagem de 10 g                  18,11              108,66  

42 100 

Leite condensado. Ingredientes: 

leite integral, açúcar e lactose. Não 

contém glúten. Embalado em caixa 

tetra pak com 395g.  A embalagem 

deve conter: data de validade, 

identificação da marca, número do 

lote, procedência, composição.  Caixa                  6,56              656,00  

43 100 

Creme de leite, UHT, teor de 

gordura 20% a 25%, isento de 

glúten, embalado em lata de 300g. 

A embalagem deve conter: data de 

validade, identificação da marca, 

número do lote, procedência, 

composição. Lata                  6,18              618,00  

44 100 

Creme de leite UHT - Embalado 

em caixa tetra pak com 200 g  Caixa                  3,91              391,00  

45 12 

Creme de leite Embalado em caixa 

tetra pak contendo 1 litro  Litro                24,50              294,00  
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46 10 

Doce de leite tradicional cremoso, 

elaborado com leite, açúcar, 

glicose de milho, amido de milho, 

soro de leite em pó, regulador de 

acidez bicarbonato de sódio e 

conservador sorbato de potássio. 

Não contem glúten. A embalagem 

deve conter: data de validade, 

identificação da marca, número do 

lote, procedência, composição. 

Acondicionado em de 800 g  Pote                18,80              188,00  

47 2 

Chantilly Mix – Caixa de 1 litro, 

creme vegetal, ideal para recheios e 

coberturas, embalagem contendo 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e 

peso líquido de acordo com RDC 

n° 40 – ANVISA. Caixa                21,32                42,64  

48 3 

Álcool etílico hidratado de cereais 

- Teor: 92,8 INPM / 95,0° GL 

NBR 5991) Por ser um álcool 

"potável", o CereAlcool é utilizado 

na fabricação de bebidas como: 

vodkas, whisky, licores, 

steinhegers, conhaques, vermutes, 

bebidas compostas e etc. Na 

indústria alimentícia o CereAlcool 

é utilizado na fabricação de pães, 

bolachas, e etc. Embalagem de 1 

litro Pote                19,00                57,00  

49 1 

Emustab; Emulsificante e 

estabilizante neutro – Emustab para 

sorvetes. Embalagem contendo 1 

kg com validade mínima de 120 

dias na data de entrega. Pote                36,08                36,08  

     
TOTAL         8.641,33  

 

 

 

 

LOTE 4 – COPA E COZINHA 

Ite

m 

Qu

ant. Objeto 

Apr

es. Unit. Total 

1 1 

Copos para agua em vidro temperado transparente liso com 

capacidade para 200ml caixa com 12 unidades 

Caix

a 29,90 29,90 

2 10 

Travessa refratária , redonda, em vidro temperado, capacidade 

3,2 litros 

Unid

ade 42,99 429,90 

3 10 

Travessa refratária , redonda, em vidro temperado, capacidade 

5,25 litros                                                                                                                     

Unid

ade 62,95 629,50 

4 3 

Pincel para decoração ( Pincel de cozinha em silicone medindo 

23,5x4x1,80 cm ( AxLxP) 

Unid

ade 14,38 43,14 
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5 3 

Pincel para decoração (Pincel Culinário Profissional  Original 

Dimensões: 23X6X0,8cm Pincel com cerdas em PBT que 

resistem a temperaturas elevadas. Facilita os trabalhos 

culinários do dia-a-dia. Ideal para pincelar assados e outros 

preparos culinários) 

Unid

ade 20,00 60,00 

6 5 

Espátula de Silicone Culinária Pão Duro, material: silicone, 

antiaderente com cabo em acrílico.Medida:23x5,5 cm 

Unid

ade 23,48 117,40 

7 2 

Espatula cortador e raspador multiuso,material: Inox, cabo 

plástico. Tamanho aproximado: 11.5x15cm 

Unid

ade 24,40 48,80 

8 2 

Espátula raspador, material: Inox, cabo plástico.Medida: 

21,5x14,8cm 

Unid

ade 26,00 52,00 

9 2 Espátula Decoração de Bolo Angular 33cm Confeitaria 

Unid

ade 34,00 68,00 

10 2 

Espátula em Plástico para Chocolate Derretido e Decoração de 

Bolos 12x17 cm (LxC) 

Unid

ade 7,95 15,90 

11 2 

Espátula em Plástico para Chocolate Derretido e Decoração de 

Bolos 07x17 cm (LxC) 

Unid

ade 7,95 15,90 

12 4 

Assadeira de aluminio redonda alta fundo fixo medindo 27x10 

cm 

Unid

ade 29,78 119,12 

13 4 

Assadeira de aluminio redonda fundo fixo medindo 20x10 cm Unid

ade 27,91 111,64 

14 4 

Assadeira de aluminio redonda fundo fixo medindo 17x10 cm Unid

ade 30,00 120,00 

15 4 

Assadeira de aluminio redonda fundo fixo medindo 15x08 cm Unid

ade 22,57 90,28 

16 4 

Assadeira de aluminio redonda fundo fixo medindo 15x10 cm Unid

ade 21,90 87,60 

17 4 

Assadeira de aluminio para pão de ló medindo 35,5x24,5x3,6 

cm nº3 alta 

Unid

ade 45,26 181,04 

18 12 

Avental Plastico impermeavel na cor branca ou transparente 

para trabalhos com agua tamanhos M e G medidas 

aproximadas de 70x120 cm, respectivamente largura e 

comprimento.  

Unid

ade 22,46 269,52 

19 4 

Touca descartável de cozinha, na cor branca,atóxico, TNT, 

100% Propileno, caixa com 100 unidades. 

Caix

a 18,95 75,80 

20 100 

Prato plástico descartável branco, aplicação refeição, com 15 

cm de diâmetro. Pacote com 10 unidades 

Paco

te 1,91 191,00 

21 3 

Jarra medidora, em acrilico resistente, capacidade 500 ml Unid

ade 23,45 70,35 

22 3 

Copo medidor, em plastico resistente, capacidade 500 ml 

ML  

Unid

ade 13,76 41,28 

23 4 

Luvas de silicone , ambi destra, não estéril, confeccionda em 

vinil, sem talco, sem amido, alta durabilidade, 

antialérgica,acondicionada em caixa com 100 unidades, com 

registro na ANVISA, com número do CA na embalagem, e 

com validade mínima de 03 anos a partir da data de entrega. 

tamanhos: M e G. 

Caix

a 29,06 116,24 

24 4 

Peneira, 16cm diâmetro com cabo em polipropileno e tela de 

poliéster, cor branca. 

Unid

ade 21,13 84,52 

25 4 

Peneira, 10cm diâmetro com cabo em polipropileno e tela de 

poliéster,cor branca.  

Unid

ade 15,46 61,84 
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26 4 

Peneira, 7,5cm diâmetro com cabo em polipropileno e tela de 

poliéster, cor branca.   12,90 51,60 

27 4 

Bowl (tigela redonda), em aço inox AISI 304/307, 

Capacidade: 4800 ml . 

Unid

ade 98,66 394,64 

28 4 

Bowl (tigela redonda), em aço inox AISI 304/307, 

Capacidade:7000 ml . 

Unid

ade 124,93 499,72 

29 2 

Caçarola de alumínio com revestimento interno e externo de 

antiaderente Starflon - Alças de baquelite antitérmico e 

pegador de nylon.Tampa de vidro temperado com saída de 

vapor e borda de aço inox. capacidade: 6,7 litros.  

Unid

ade 250,38 500,76 

30 2 

Caçarola de alumínio com revestimento interno e externo de 

antiaderente Starflon - Alças de baquelite antitérmico e 

pegador de nylon.Tampa de vidro temperado com saída de 

vapor e borda de aço inox. , capacidade: 4,0 litros.  

Unid

ade 222,94 445,88 

31 1 

Jogo de aros Cortador Redondo Inox,contendo 7 discos, cada 

disco com 4 cms altura.1 Disco 10cms,1 Disco 8,5cms,1 Disco 

7 cms,1 Disco 6 cms,1 Disco 5 cms,1 Disco 3,5cms,1 Disco 

2,5cms. Jogo 44,50 44,50 

32 1 

Raspador de chocolate meia lua em inox. Dimensões sem o 

cabo: 10cm de largura, 4cm de altura, 5.5cm de comprimento. 

Cabo possui 12cm de comprimento. 

Unid

ade 17,84 17,84 

33 3 

Caixa plástica, material plástico resistente.Medidas: 

56cmx38cmx37cm (CxLxA),tranmitância transparente, 

caracteristicas adicionais: tampa e travas,tipo caixa 

organizadora, capacidade 29 litros.   62,39 187,17 

34 3 

Caixa plástica, material plástico resistente.Medidas: 

56cmx38cmx37cm (CxLxA),tranmitância transparente, 

caracteristicas adicionais: tampa e travas,tipo caixa 

organizadora, capacidade 55 litros. 

Unid

ade 92,93 278,79 

35 1 

Bailarina toda em alumínio. Espécie de prato giratório que 

facilita a decoração de bolos, composto de duas partes: o pé 

base e o prato giratório. Diâmetro mínimo do pé base: 15cm. 

Altura do orifício de encaixe para a haste do prato giratório: 

entre 10 e 12 cm. Diâmetro aproximado do prato giratório: 30 

cm. Acompanha haste que é inserida no pé base. 

Unid

ade 143,95 143,95 

36 1 

Bailarina toda em alumínio. Espécie de prato giratório que 

facilita a decoração de bolos, composto de duas partes: o pé 

base e o prato giratório. Diâmetro mínimo do pé base: 15cm. 

Altura do orifício de encaixe para a haste do prato giratório: 

entre 10 e 12 cm. Diâmetro aproximado do prato giratório: 50 

cm. Acompanha haste que é inserida no pé base. 

Unid

ade 167,33 167,33 

37 2 

Kit saco para confeitar com adaptador e bicos, saco de 

confeitar em silicone transparente tamanhos médio e grande, 

bicos para confeitar, material aço inoxidavel, com 16 bicos 

diferentes. 

Unid

ade 46,43 92,86 

38 2 

Pulverizador - Aplicar prático e versátil. Vem com 04 tubetes 

para você preparar suas cores. Ideal para trabalhos em arte, 

artesanato, moda e hobby criativo. Utilizado para decoração de 

bombons, bolos, trufas em geral. Praticidade e perfeição na 

hora da aplicação. Incluso: 1 Aplicador e 4 tubetes vazios. 

Unid

ade 30,76 61,52 
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39 3 

Batedor de ovos (modelo Fue ou Pera) em aço inox tamanho 

27 cm. 

Unid

ade 17,38 52,14 

40 3 

Pratos de papelão laminado embalagem apropriada com 10 

unidades contendo etiqueta com todas as informações do 

fabricante no tamanho: nº 4 

Paco

te 

 

               

18,30  

 

              

54,90  

 

41 3 

Pratos de papelão laminado embalagem apropriada com 10 

unidades contendo etiqueta com todas as informações do 

fabricante no tamanho: nº 5 

Paco

te 

 

               

20,33  

 60,99 

42 3 

Pratos de papelão laminado embalagem apropriada com 10 

unidades contendo etiqueta com todas as informações do 

fabricante no tamanho: nº 6 

Paco

te 

 

               

27,66  

 

              

82,98  

 

TOTAL 6.268,24 
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Anexo II 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Licitatório nº 

56/2019 na modalidade pregão presencial nº 27/2019 , instaurado por essa Prefeitura, que 

atendemos plenamente aos requesitos do edital. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Porecatu,          de            de 2019. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

 com carimbo da empresa 
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Anexo III 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

Ref: (identificação da licitação e do pregão) 

 

.................................., inscrita no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu representante legal, 

Sr. (Sra.) ..............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº......................... e do CPF 

nº.................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido 

pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e (assinalar com ¨X¨, conforme o caso): 

 

(  ) não emprega menor de dezesseis anos 

(  ) emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz. 

                       (assinalar com ¨X¨, conforme o caso) 

  

Porecatu, ......../......./2019 

 

 

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

Representante legal 
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Anexo IV 

 

 

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇAO 

Prefeitura do Município de Porecatu 

Estado do Paraná. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Licitatório nº 

56/2019, sob a modalidade pregão presencial nº 27/2019, instaurado por essa Prefeitura, que 

inexistem impedimentos legais para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Porecatu,          de            de 2019. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante  

com carimbo da empresa 
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Anexo V - Minuta de Contrato 

 

CONTRATO Nº 0XX/2019, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORECATU E A 

EMPRESA __________________________________ 

 

 

 Pelo presente instrumento particular vinculado ao procedimento administrativo nº 56/2019 

modalidade Pregão Presencial nº 27/2019, de um lado o Município de Porecatu, inscrito no CNPJ 

sob o nº 80.542.764/0001-48, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 344, neste ato representado 

pelo representado pelo Prefeito Municipal Sr. Fábio Luiz Andrade, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Travessa Vereador Henrique Blanco Vidal, nº 48, Vila Olga Atalla, nesta cidade, 

RG nº 6.605.256-7 SSP/PR, CPF 004.411.199-13 doravante denominado CONTRATANTE e, de 

outro lado, a empresa _________________________________________ , CNPJ Nº 

__________________, sediada ______________________, no município de _____________, 

através de seu representante legal ________________________, RG nº _______________, CPF nº 

___________________ ao final assinado, doravante denominada CONTRATADA. 

 

Cláusula Primeira – A Contratada fornecerá parceladamente  __________________ para a 

Secretaria de Serviço Social, conforme proposta vencedora, descrita e quantificada no procedimento 

administrativo nº 56/2019 modalidade Pregão Presencial nº 27/2019, do Município de Porecatu/PR. 

 

Cláusula Segunda – O valor a ser pago pelo contratante à contratada pelo fornecimento dos 

materiais é de   __________ (____________________________), apresentado na referida proposta, 

já incluídas todas e quaisquer despesas, com a dotação orçamentária ______________. 

 

Cláusula Terceira – Para o pagamento da importância referida, será observado o seguinte: 

1 - O pagamento será efetuado nos dias 12 dos meses subsequentes à assinatura do contrato, após a 

entrega e emissão das Notas Fiscais, desde que a entrega seja realizada até o dia 30 do mês anterior 

ao pagamento.  

2 - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor 

devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes 

fórmulas:  

I = (TX / 100) / 365  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = N.º de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  

3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento se dará no mesmo dia 12 do mês subsequente, desde que a sua correção seja feita até o 

final do mês em curso, ou no dia 12 do próximo mês. 

4 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da Contratada. 

5 – As notas fiscais deverão conter o nome da secretaria que efetuou a compra, o número da 

licitação, do pregão e do contrato. 

6 – Apresentação das certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS e CNDT. 

 

Cláusula Quarta - A CONTRATADA obriga-se a: 
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1- Aceitar as condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

2 - Assumir total responsabilidade pela qualidade dos produtos/materiais fornecidos ou 

aulas/prestadas. 

3 – Entregar os materiais em ___ após solicitação no Centro Social Urbano, sito à Rua Horácio 

Pagano, 300. 

4 - Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, se a CONTRATADA não efetuar a entrega 

sem motivo aceito pela Comissão de Licitação, e não aceitar as condições estabelecidas, decairá do 

direito à mesma, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8666/93, sem 

prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 

5 - É facultado à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas condições 

do artigo 64, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 

 

Cláusula Quinta – Os valores contratados são fixos e irreajustáveis. 

 

Cláusula Sexta – Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser renovado ou prorrogado, por até igual período, mediante termo aditivo, desde que haja 

acordo entre as partes. 

Cláusula Sétima – Na hipótese da contratada descumprir as obrigações assumidas, no todo ou em 

parte, ficará sujeita às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Oitava  – O contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, mediante autorização 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada a 

conveniência para a administração. 

 

Cláusula Nona – Fica eleito o Foro da Comarca de Porecatu – Paraná, para a solução das questões 

oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 

 

E por estarem justos e acertados firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor. 

 

Porecatu, ___ de ______________  de 2019. 

 

  

Fábio Luiz Andrade- prefeito 

Contratante                                                             Contratada 

 

 

 

Testemunha 1                                                         Testemunha 2 

RG                                                                           RG 

 

 


