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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2013. 

(REGISTRO DE PREÇOS) 
 
 
PROCESSO: 2013/8435 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data Abertura: 18/06/2013 
Horário: 09:00 horas (Horário de Brasília). 
UASG: 983105 
 
Acesso Eletrônico ao Edital e à Participação: www.comprasnet.gov.br 
 
 
 

O MUNICIPIO DE ARACAJU – através da Secretaria Municipal do Planejamento 
e Orçamento - SEPLAN, mediante seu Pregoeiro(a) designado pela Portaria n.º 
239/2012, de 01 de junho de 2012 e Portaria n.º 569/2012, de 08 de outubro de 
2012 torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local 
acima indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, conforme anexo I, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

 
O procedimento licitatório obedecerá a Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o 

decreto nº 5.450, de 31/05/2005, a Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações, a 
Instrução Normativa no 05, de 21/07/95 do Ministério de Administração Federal e 
Reforma do Estado - MARE, Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, 
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto Municipal no 011, de 
10/01/2003 alterado pelo Decretos nº 582, de 17/06/2005 e Decreto 1075, de 11 de 
setembro de 2006, e Decreto Municipal nº 008/2003 e demais legislações pertinentes e, 
ainda, o estabelecido neste Edital e seus anexos constante no processo nº 2013/8435. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, conforme especificações 
e condições constantes neste Edital e seus anexos. 
 
2 - DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ABERTURA DA SESSÃO 
 
2.1 DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 
2.1.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

http://www.comprasnet.gov.br/
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sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail 
cpl@aracaju.se.gov.br. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados através do  
site www.comprasnet.gov.br, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para 
obtenção das informações prestadas pela Pregoeira. 
 
2.2 DA ABERTURA DA SESSÃO 

 
2.2.1 Prazo para envio de proposta: A partir de 29/05/2013 até às 09h00min  (horário 
de Brasília) do dia 18/06/2013. 
Data da abertura: 18/06/2013  
Horário da abertura: 09h00min (Horário de Brasília)  
Endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br 
UASG promotora:  983105 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SEPLAN - Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento. 
 
3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO ELETRÔNICO AS EMPRESAS QUE: 
 
3.1.1 Atenderem a todas as condições constantes neste edital e nos seus anexos, 
inclusive quanto à documentação exigida para a sua habilitação, e estiverem 
devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – 
SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, por meio do sitio 
www.comprasnet.gov.br para acesso ao sistema eletrônico; 
 
3.1.2 Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, publicado no 
D.O.U. de 10.01.2001; 
 
3.1.3 As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar do 
presente Pregão Eletrônico deverão providenciar o seu cadastramento e habilitação 
junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública; 
 
3.1.4 As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu cadastramento diretamente no 
COMPRASNET, até 24 horas antes da abertura da proposta; 
 
3.1.5 O Pregão será conduzido pela SEPLAN Secretaria Municipal do Planejamento e 
Orçamento (órgão promotor da licitação), com apoio técnico e operacional do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado pela Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação – SLTI, que atuará como provedor do sistema eletrônico para 
esta licitação; 
 
3.1.6 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da 
licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços em data e horário 
previstos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico; 
 

mailto:cpl@aracaju.se.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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3.1.7 Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório, bem como a descritiva do objeto constante do Termo de 
Referência no Anexo I do presente Edital; 
 
3.1.7.1 Para microempresas ou empresas de pequeno porte, aplica-se a Lei 
Complementar nº 123/2006, sendo necessária a posterior regularização fiscal, nas 
condições estabelecidas no subitem 10.22 do edital, caso venha a formular lance 
vencedor; 
 
3.1.7.2 As microempresas ou empresas de pequeno porte que desejarem fazer jus 
aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverão manifestar, em 
campo próprio, declaração de que atendem aos requisitos do art. 3º da referida Lei; 
 
3.1.7.3 A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos 
requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a 
licitante às sanções previstas na legislação; 
 
3.2 – NÃO PODERÃO PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTE PREGÃO: 
 
3.2.1 As interessadas que se encontrem em processo de falência, concordata, 
recuperação judicial e extrajudicial de empresa, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, fusão, cisão ou incorporação; que estejam cumprindo suspensão temporária 
de participação em licitação com a Administração Municipal, que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; bem como 
as licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio; 
 
3.2.2 Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 
 
3.2.3 Empresas que apresentem mais de uma proposta para cada item; 
 
3.2.4 Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da Licitação, 
bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável; 
 
4 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 
4.1 Qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, protocolizando o 
pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no 
endereço discriminado no subitem 21.15 deste Edital ou na forma eletrônica, cabendo 
ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 
4.2 Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencidos os respectivos 
prazos legais; 
 
4.3 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, e a alteração decorrente 
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seja relevante para a apresentação das propostas, será designada nova data para a 
realização do certame; 
 
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 
5.1 As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data 
marcada para início da sessão pública via internet; 
 
5.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Art. 3º, § 1º do Decreto nº 
5.450/05), no site www.comprasnet.gov.br; 
 
5.3 O credenciamento da Licitante dependerá de registro cadastral atualizado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será 
requisito obrigatório para fins de habilitação; 
 
5.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da 
licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (Art. 3º, § 6º do Decreto nº 
5.450/05); 
 
5.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento da Prefeitura 
Municipal de Aracaju, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º do Decreto nº 
5.450/05); 
 
5.6 A perda da Senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicados ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha 
privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor 
unitário e total de cada item a ser cotado, a partir da data da liberação do edital no 
sitio www.comprasnet.gov.br, 29/05/2013, até o horário limite de início da Sessão 
Pública, ou seja, até às 09h00min do dia 18/06/2013 horário de Brasília, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas. Durante este período a licitante 
poderá incluir ou excluir proposta; 
  
6.1.1 Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua 
proposta, planilha ou outros anexos exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação 
do certame pelo pregoeiro; 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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6.2 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances 
inseridos em sessão pública. (Art. 13, III do Decreto nº 5.450/05); 
 
6.3 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 
sua desconexão; 
 
6.4 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste edital e seus anexos; 
 
6.5 A proposta de preço, encaminhada eletronicamente, deverá conter as especificações 
do objeto e marca para melhor identificação pelo Pregoeiro; 
 
6.6 Na proposta de preços reformulada deverão constar, pelo menos, as seguintes 
condições: 

a) Razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente 
ou seu representante legal, CNPF, RG e cargo na empresa, banco, agência, numero de 
conta corrente e praça de pagamento; 

b) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
sua apresentação; 

c) A entrega dos materiais deverá ser imediata de acordo com a necessidade de 
cada órgão participante, ou no prazo acordado e quantidades solicitadas não podendo 
exceder o prazo de 15 dias contados da solicitação da Secretaria; 

d) Preço total dos itens, de acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no mercado, 
conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93, em algarismo e 
por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 
(duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Termo de Referência - 
Anexo I do presente Edital; 

e) No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos necessários a 
aquisição do produto, bem como todos os tributos diretos e indiretos, frete, seguro, 
encargos fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto desta licitação, inclusive eventual substituição da unidade 
defeituosa;  

f) A proposta deverá ser redigida numa linguagem clara, sem emendas ou rasuras, 
datada e assinada na ultima página e rubricada nas demais pelo proponente. A 
identificação (social), endereço, números do CNPJ/MF, do telefone e do fac-símile da 
licitante; 

g) A proposta deve ser firme precisa, sem alternativa de preço ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

h) A proposta de preços reformulada deve ser entregue acompanhada da 
PLANILHA DE CUSTOS por item cotado; 

i) A PLANILHA DE CUSTOS deve conter no mínimo as seguintes informações: 
i.a) Preço de compra do produto (em R$); 
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i.b) Fretes (em R$ e %); 
i.c) Tributos (em R$ e %); 
i.d) Despesas Administrativas (em R$ e %); 
i.e) Comissões (em R$ e %); 
i.f) Margem de Lucro (em R$ e %); 
i.g) Preço final de venda (em R$). 

j) A falta da apresentação da PLANILHA DE CUSTOS enseja a impossibilidade de 
pedido de reequilíbrio, econômico financeiro, caso necessário. 
 
6.7 A proposta enviada implicará em plena aceitação, por parte da Licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
 
6.8 O Pregoeiro verificará as propostas enviadas, antes da abertura da fase de lances, 
desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades 
insanáveis. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA 
 
7.1 A partir das 09h00min (horário de Brasília) do dia 18/06/2013 e em conformidade 
com o estabelecido neste Edital terá início a sessão pública do presente Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas em conformidade com o 
item 6 – Da Proposta de Preços e que deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações do presente Edital e seus Anexos; 
 
7.2 A partir desta mesma data e horário ocorrerá o início da etapa de lances, via 
Internet, única e exclusivamente no site www.comprasnet.gov.br conforme Edital; 
 
7.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances; 
 
7.3.1 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do 
licitante e subsequente encaminhamento do valor unitário cotado, em campo próprio, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico; 
 
7.3.2 Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital;  
 
7.3.3 O pregoeiro analisará o objeto e os preços ofertados e avaliará a conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos neste edital. Caso constate irregularidade, 
promoverá a exclusão da proposta. Uma vez executado este procedimento, o pregoeiro 
fará a divulgação das propostas aceitas. 
 
8 - DA ETAPA DE LANCES 
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8.1 Aberta a etapa competitiva, a participação no Pregão dar-se-á exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico pela digitação da senha privativa da licitante, com o quê 
estará identificada sua razão social e número de inscrição no CNPJ e subseqüente 
encaminhamento dos lances, observando o horário fixado na data estabelecida no item 
2, subitem 2.2 – da abertura da sessão, deste Edital, sendo a licitante imediatamente 
informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
 
8.1.1 Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo Critério do Menor Preço 
por item; 
 
8.2 Incumbirá ainda à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão; 
 
8 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
 
8.4 As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado 
e as regras de aceitação dos mesmos; 
 
8.5 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 
tenha sido anteriormente registrado no sistema pelo próprio licitante; 
 
8.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
8.7 Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 
licitantes, vedada a identificação da detentora do lance; 
 
8.8 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção 
dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados; 
 
8.8.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes, no site www.comprasnet.gov.br; 
 
8.9 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo próprio sistema eletrônico às Licitantes, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, 
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances; 
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8.9.1 Caso o sistema não emita o aviso de fechamento eminente, o pregoeiro se 
responsabilizará pelo aviso de encerramento às licitantes observado o mesmo tempo de 
até 30 (trinta) minutos; 
 
8.10 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de 
lances e na manutenção do último preço por ela apresentado para efeito de ordenação 
das propostas. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
9.1 Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e de seus Anexos; 
 
9.2 O julgamento das propostas obedecerá ao critério do Menor Preço por item; 
 
9.3 Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o 
menor lance, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação; 
 
9.4 Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se o licitante desatender 
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital; 
 
9.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 
 
9.5 O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade 
de preços entre as propostas e quando não houver lances para definir o desempate. 
Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado em sessão pública a 
ser designada, para a qual todos os licitantes serão convocados; 
 
9.6 Quando houver participação nesta licitação de microempresas e/ou empresas de 
pequeno porte, considerar-se-á empate quando a proposta dessas empresas for igual 
ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta classificada em primeiro lugar. Neste 
caso, e desde que a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico procederá da 
seguinte forma: 
 

a) classificação das propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se enquadrem na situação prevista no sub-item 9.6; 
 

b) convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte que 
apresentou a menor proposta dentre as classificadas na forma do sub-item 9.6, “a” 
para que, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 
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de preclusão, apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior ao da primeira 
colocada, para o desempate, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor;  
 

c) não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na situação do sub-item 9.6, “b”, ou não ocorrendo a regularização  
fiscal ou, ainda, não ocorrendo a contratação, serão convocadas, na ordem e no 
mesmo prazo, as propostas remanescentes, classificadas na forma do sub-item 9.6, 
“a”, para o exercício do mesmo direito; 
 

d) no caso de propostas iguais apresentadas por microempresas e/ou 
empresas de pequeno porte, no intervalo previsto no sub-item 9.6, será realizado 
sorteio para selecionar aquela que apresentará primeiro a melhor oferta; 
 
9.7 Caso não ocorra a situação prevista no sub-item 9.6 e suas alíneas, o objeto será 
adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar; 
 
9.8 O disposto no subitem 9.6. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
9.9 Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 
entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Prefeitura Municipal 
de Aracaju e nem firam os direitos dos demais licitantes; 
 
9.10 Não será permitido alteração da proposta ou mesmo seu cancelamento após o seu 
envio, exceto no caso de nova disputa por meio de lances inseridos no sistema 
eletrônico; 
 
9.11 O Pregoeiro anunciará a Licitante detentora da proposta ou do lance de menor 
preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do 
lance de menor preço; 
 
9.12 Aceita a melhor proposta, a licitante deverá encaminhar a PROPOSTA DEFINITIVA 
DE PREÇO, OU PROPOSTA REFORMULADA de acordo com o último lance ofertado ou valor 
negociado com o pregoeiro e nos termos do item 6.6. deste edital, e os demais 
documentos de habilitação constantes no item 10 e subitens posteriores, no prazo 
definido pelo pregoeiro na própria sessão para o FAX (79) 3218-7837, com posterior 
encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de até 3 (três) 
dias úteis, contados a partir da aceitação, sob pena de ser considerada desistente, 
convocando-se a segunda colocada, sem prejuízo das sanções estabelecidas no item 15.2 
deste edital; 
 
9.13 Sendo aceitável a menor oferta de preço para o objeto licitado será verificado o 
atendimento das condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado. 
 
10 – DA HABILITAÇÃO  
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10.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à proposta comercial e à habilitação e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil; 
 
10.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame     licitatório  
 
 
apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado no 
Brasil; 
 
10.3 A autenticação, quando feita pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe 
de Apoio ao Pregoeiro da SEPLAN, poderá ser efetuada, no endereço referido no subitem 
21.13 deste Edital, no horário de 8:00 às 12:00 horas e 15:00 às 17:00 horas até o dia 
útil imediatamente anterior à data fixada para a realização do Pregão; 
 
10.4 O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá ser 
do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente fornecerá o material objeto 
da presente licitação; 
 
10.5 Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá estar 
cadastrada no Sistema de cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e com a 
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA em plena validade; 
 
10.5.1 Poderão concorrer empresas sediadas em todo Território Nacional, legalmente 
constituídas e que satisfaçam às condições de habilitação preliminar constantes deste 
Edital, da Lei nº 8.666/93 (Capacidade Técnica, Jurídica, Fiscal, Trabalhista e 
Econômico Financeira) e Instrução Normativa n º 05, de 21/07/95;  
 
10.5.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
ou qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos 
originais para conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio no idioma português; 
 
10.6 A regularidade quanto à habilitação jurídica, fiscal e qualificação econômico-
financeira, será verificada através de consulta “on-line” no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, após a análise e julgamento das Propostas de Preços. Quanto à 
regularidade trabalhista, será necessária a prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
10.7 Havendo irregularidade no cadastramento no SICAF, e não sendo apresentada pela 
licitante já cadastrada documentação atualizada que comprove a regularidade 
cadastral, a licitante será inabilitada; 
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10.8 A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 
neste Edital, será inabilitada, sem prejuízo das sanções cabíveis; 
 
10.9 Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 
oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora pelo 
Pregoeiro, e a ela será adjudicado o objeto do certame; 
 
10.10 A indicação da proposta vencedora, a classificação dos lances apresentados e 
demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no 
sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no artigo 
21 do Anexo I do Decreto nº 3.555/00, e na legislação pertinente; 
 
10.11 Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos 
relacionados no Edital; 
 
10.12 A Administração reserva-se o direito de julgando necessário, proceder a 
diligências junto aos órgãos emitentes das certidões, bem como solicitar 
esclarecimentos ou informações complementares relativas a quaisquer dos documentos 
apresentados; 
 
10.13 Serão sanados pelo pregoeiro, através de informações ou diligências requeridas, 
quaisquer erros evidenciados como meramente formais; 
 
10.14 Documentos relativos à Habilitação Jurídica: 
 
10.14.1 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais. No caso de sociedade por ações, o documento 
deve estar acompanhado da comprovação da eleição de seus administradores; 
 
10.14.2 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  
 
10.15 Documentos relativos à Habilitação Econômica Financeira: 
 
10.15.1. Certidão Negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial e 
extrajudicial de empresa, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
fornecida nos últimos 30(trinta) dias, a contar da data da abertura do certame; 
 
10.16 Documentos relativos à Qualificação Técnica: 
 
10.16.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
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em características com o objeto da licitação, através de atestado(s) de capacidade 
técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, bem como, 
apresentação dos Certificados e Registros conforme os casos abaixo especificados: 

 
a). As licitantes vencedoras de gêneros alimentícios de origem animal deverão 

apresentar Certificado de Regularidade expedido pelo CMV (Conselho de Medicina 
Veterinária) a que estiverem subordinadas (art. 37, do Decreto Lei n 64.704, de 17 de 
junho de 1969); 

 
b). As licitantes vencedoras de gêneros alimentícios deverão apresentar 

Certificado, Declaração ou Álvará Sanitário atualizados, emitidos pelo órgão 
competente. O documento deverá demonstrar que a empresas está apta para o seu 
funcionamento regular; 

 
c). As licitantes vencedoras de itens industrializados deverão apresentar 

Declarações assumindo a responsabilidade de que, no ato da entrega dos alimentos, 
apresentarão as devidas Análises Laboratoriais; 

 
d). As licitantes vencedoras de gêneros alimentícios de origem vegetal 

deverão apresentar Certificado de Classificação ou Declaração de Desdobramento de 
Certificado, expedido pela EMDAGRO, baseado na Lei nº 9.972/2000 e regulamentada 
pelo Decreto n 6.268/2007, sendo que os produtos embalados deverão apresentar a 
classificação indicada no rótulo; 

 
e). Os produtos de origem animal deverão apresentar o carimbo do Serviço 

de Inspeção Federal (SIF) ou Estadual (SIE), conforme o caso, quando da entrega dos 
mesmos no seu destino. 
 
10.17 Declaração Relativa ao Dispositivo Constitucional: 
 
a) Declaração de que cumpre as exigências dispostas no art. 27, inciso V da Lei 
8.666/93. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

a). Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira 
deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por 
Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no 
Cartório de Títulos e Documentos; 
 

b). Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos; 
 

c). As declarações relacionadas deverão estar emitidas em papéis timbrados 
dos Órgãos ou Empresas que as expediram. 
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10.18 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
 
10.18.1 Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o 
endereço respectivo; 

 
10.18.2 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; ou 
 
10.18.3 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 e os atestados de capacidade técnica que podem 
ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da filial; 
 
10.19 Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou 
publicação em órgão da imprensa oficial; 
 
10.20 A Documentação habilitatória exigida, deverá ser enviada através dos fax’s 
(0xx79) 3218-7837, após o encerramento da etapa de lances, atualizada, com 
posterior encaminhamento do original, ou na forma descrita no item 10.19., no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir do encerramento da etapa de 
lances; 
 
10.21 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição; 
 
10.22 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas ou empresas de pequeno porte será assegurado o prazo de 02 (dois) 
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do pregoeiro, a contar do 
momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
10.22.1 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.22 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
em lei. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1 Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, 
explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação da vencedora, 
em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer; 
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11.1.1 O procedimento para interposição de recurso compreende a manifestação prévia 
da licitante, durante a sessão pública, ao iniciar-se a fase de habilitação, serão 
realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulário próprio, 
entretanto os memoriais e eventuais contrarrazões pelas demais licitantes, serão 
apresentados no endereço constante do subitem 21.15; 
 11.1.2 Será concedido ao licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o 
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual 
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos; 
 
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a preclusão do 
direito de recurso e a declaração de vencedora provisória pelo Pregoeiro à licitante da 
menor proposta devidamente habilitada; 
 
11.3 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
11.4 O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
 
11.5 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos; 
  
11.6 Julgados os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Autoridade Competente, fará a adjudicação do objeto licitado à licitante declarada 
vencedora, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação; 
 
11.7 Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem 
serão recebidas as petições de contra - razões apresentadas intempestivamente ou em 
desacordo com o disposto neste Edital. 
 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso pendente de decisão administrativa; 
 
12.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à Licitante vencedora pelo 
Pregoeiro; 
  
12.3 Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, deverá ser submetido à 
autoridade competente para decidir acerca dos atos do pregoeiro. 
 
13 - DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
13.1 Após o julgamento da proposta e a homologação do resultado pela autoridade 
competente, a Secretaria do Planejamento e Orçamento, Órgão Gerenciador da Ata de 
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Registro de Preços, a seu exclusivo critério, visando o fornecimento dos produtos, nos 
termos estabelecidos neste edital, efetuará o Registro de Preços ofertados na forma do 
Anexo II (Ata de Registro de Preços), a ser firmado entre a Contratante e a(s) empresa(s) 
que apresentar(am) o(s) menor(es) preço(s), em conformidade com a classificação 
obtida, tomando-se como base o preço do primeiro colocado; 
 
13.2 A Administração convocará a(s) empresa(s), respeitada a ordem de classificação, 
para assinatura da Ata de Registro de Preços – ARP (cuja minuta integra este edital), no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, sob 
pena de perecer o direito ao registro de preços; 
 
13.2.1 O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma só vez, por igual 
período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração;  
 
13.3 A Ata de Registro de Preços será lavrada em ordem seqüencial de acordo com os 
itens especificados neste edital e deverá ser assinada pelo(s) representante(s) 
qualificado(s) da(s) empresa(s) que tiver (em) seus preços classificados pelo Órgão 
responsável pelo Registro de Preços; 
 
13.4 O Registro de preços, objeto do presente Pregão, terá validade de 12 (doze) meses, 
a partir da data de publicação da Ata no Diário Oficial do Município; 
 
13.5 Os preços registrados e suas alterações serão publicados trimestralmente no Diário 
Oficial do Município; 
 
13.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições. 
 
 
14 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1 A Ata de Registro de Preços será cancelada nos seguintes casos:  
 
14.1.1 Quando o fornecedor: 
 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 
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14.1.2 Quando presente razões de interesse público; 
 
14.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 
ampla defesa, será formalizado por despacho de autoridade competente ao órgão 
gerenciador;  
 
14.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na 
ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito e de força maior devidamente comprovado. 
 
15 - DAS PENALIDADES 
 
 
15.1 O fornecedor assumirá a responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, cotados 
e classificados, em perfeitas condições de uso, de acordo com as especificações 
solicitadas e, sendo constatada alguma irregularidade, o fornecedor fica obrigado de 
imediato a repor o(s) referido(s) material(is); 
 
15.2 O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Administração Pública e, será 
descredenciado nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o 
Art.16, § 3º, inciso I do Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de 
licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital 
e no contrato e das demais cominações legais; 
  
15.3 Em caso de atraso injustificado na entrega dos materiais sujeitar-se-á o Fornecedor 
à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso até o máximo de 10% (dez por 
cento), sobre o valor do contrato ou da nota de empenho; 
  
15.4 A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração aplique outras 
sanções previstas na Lei nº. 8.666/93; 
  
15.5 Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas nesta Ata, em 
relação ao objeto, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
aplicar as seguintes sanções: 
                
 
                a) Advertência; 

 
b) Multa de 1 % (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) 

calculada sobre o valor do empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior 
definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 
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c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixado pelo 
ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação. 
 
 
 
16 - DO CONTRATO 
 
 
 
16.1 O presente Edital e seus anexos e a proposta(s) do(s) participante(s) vencedor (es) 
farão parte integrante do contrato, independente de transcrição; 
 
16.2 Homologada a licitação, o órgão solicitante, quando for necessário, convocará no 
prazo de 10 (dez) dias o licitante que apresentar a proposta vencedora para assinatura 
do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93; 
 
16.3 Caso a firma adjudicatária não assine o contrato no prazo e condições 
estabelecidas, será realizada nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da 
contratação, onde o pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda ao edital, sendo o licitante 
declarado vencedor; 
 
16.4 Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos 
itens 11 e 12 deste Edital; 
 
16.5 Quando o licitante vencedor se fizer representar, no ato da celebração do 
instrumento contratual, por diretor ou sócio, apresentará cópia do Contrato Social ou 
Estatuto.  Na hipótese de representação por Procuração, o adjudicatário deverá 
apresentar, além da cópia do Contrato Social ou Estatuto, Procuração Pública ou 
Particular (em papel timbrado da empresa), com firma reconhecida, assinada pelo 
representante legal, que outorgue poderes específicos para o ato; 
 
16.6 Na hipótese de representação por procuração, esta obrigatoriamente deverá 
constar, o nome, cargo, profissão, endereço, número da carteira de identidade, número 
do cadastro nacional de pessoas físicas, nacionalidade e estado civil da pessoa 
credenciada para assinar o contrato. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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17.1 A EMPRESA VENCEDORA NO DECORRER DO CONTRATO OBRIGA-SE A: 
 
17.1.1 Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a este Município; 
 
17.1.2 Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento dos produtos 
listados no Termo de Referência e sempre que solicitado, apresentar os documentos 
necessários que comprovem a boa procedência dos produtos, bem como o atendimento 
das normas constantes nas especificações técnicas; 
 
17.1.3 A Contratada deverá apresentar laudo de inspeção sanitária do fabricante para os 
produtos manipulados; 
 
17.1.4 Seguir as normas técnica de vigilância sanitária; 
 
17.1.5 Manter estoque regular dos produtos, de modo a poder atender de imediato as 
solicitações para abastecimento da secretaria solicitante; 
 
17.1.6 Ressarcir o Município de Aracaju do equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do fornecimento dos produtos, exceto quando isso ocorrer 
por exigência do solicitante, ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias 
devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a 
sua ocorrência; 
 
17.1.7 Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais, 
decorrentes de faltas cometidas na execução do Contrato; 
 
17.1.8 Exigir de seus trabalhadores e fiscalizar o uso de equipamentos e materiais de 
segurança necessários à execução do objeto deste Termo, bem como o cumprimento das 
normas e medidas de segurança; 
 
17.1.9 Dar ciência ao Município, em especifico as Secretarias solicitantes, 
imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega 
do objeto; 
 
17.1.10 Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, sem 
prévio assentimento por escrito deste Município; 
 
17.1.11 Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização do fornecimento, que não terão qualquer vínculo 
empregatício com o Município de Aracaju; 
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17.1.12 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com direito público; 
 
17.1.13 Fornecer os produtos de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos 
consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência e 
neste procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas e, 
sendo constatada alguma irregularidade, o fornecedor fica obrigado, no prazo máximo 
de 03(três) horas, a repor os mesmos; 
 
17.1.14 Responder independente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao 
Município de Aracaju, ou ainda a terceiros na execução do fornecimento objeto deste 
Termo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver 
fiscalização ou acompanhamento do Município; 
 
17.2 O MUNICÍPIO DE ARACAJU, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA CONTRATANTE, 
COMPROMETE-SE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO A: 
 
17.2.1 Autorizar o fornecimento dos produtos com antecedência mínima de 2 (dois) dias 
corridos, mediante formulário a ser emitido pela Secretaria solicitante e cujas cópias 
deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, para efeito de conferência e 
pagamento; 
 
17.2.2 Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
17.2.3 Dar ciência a(s) empresa(s) vencedora(s) imediatamente sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento; 
 
17.2.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser 
solicitados pela(s) empresa(s) vencedora(s); 
 
17.2.5 O Município poderá solicitar a(s) empresa(s) vencedora(s), análise do produto 
entregue, sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Município; 
 
17.2.6 Verificar e atestar, ao receber a Nota fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao consumo real ocorrido; 
 
17.2.7 Efetuar pagamento à(s) empresa(s) ontratada de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas no Temo de Referência e constantes deste edital. 
 
 
18 - DO PREÇO 
 
18.1 O objeto será entregue pelo preço global apresentado para cada item na proposta 
final da(s) Adjudicatária(s), o qual será fixo e irreajustável. 
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19 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, GARANTIA, VALIDADE E DO PAGAMENTO 
 
19.1 A(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) efetuar entrega parcelada 
do(s) item(s) licitados(s), de acordo com as quantidades solicitadas, nos CREAS (Centro 
de Referência Especializados da Assistência Social), nos Centros de Acolhimento – 
ACOLHER e nos Abrigos, nos endereços  a serem fornecidos pelo Contratante e conforme 
especificações constantes neste Termo de Referência e em consonância com a proposta 
de preços, não podendo exceder o prazo de 15 dias contados da solicitação da Secretaria 
Contratante; 
 
19.2 Os produtos deverão ser entregues embalados de forma adequada ao 
armazenamento, na quantidade exigida e em perfeitas condições de uso e com garantia, 
conforme preceitua o Art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 
 
 
 
19.3 No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade 
estabelecido para o(s) produto(s); 
 
19.4 O(s) item(ns) licitados deverá(ao) ser transportado(s) até a entrega final, em 
condições de temperatura adequada(s); 
 
19.5 Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a este Município; 
 
19.6 Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento dos produtos 
especificados do Termo de Referência, bem como as exigências do item 10.16 deste 
Edital e sempre que solicitado, apresentar os documentos necessários que comprovem a 
boa procedência dos produtos, bem como o atendimento das normas constantes nas 
especificações técnicas; 
 
19.7 O pagamento será efetuado de forma parcelada por Nota de Empenho, após entrega 
do objeto licitado devidamente atestada pelo setor competente, emissão de Nota Fiscal e 
apresentação da Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de 
Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição 
Federal em seu Art. 195, parágrafo 3º e Prova de Regularidade relativa ao FGTS emitida 
pela CEF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 
 
19.8 A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis a partir da data dos 
procedimentos citados no item 19.2 para a tramitação do processo, envolvendo 
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instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros; 
 
19.9 Não serão efetuados qualquer pagamento ao fornecedor enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
20 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
20.1 A execução das obrigações contratuais integrantes deste Termo, no processo 
licitatório e no Contrato serão fiscalizadas e recebidas por servidor especifico designado 
por cada Secretária solicitante, com autoridade para exercer, como representante da 
Administração, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual; 
 
20.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
licitante vencedora pelos danos causados ao Município ou a terceiros, resultante de ação 
ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer dos seus empregados ou prepostos; 
 
20.3 A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá (ao) manter preposto, aceito pela 
Administração do Município de Aracaju, durante o período de vigência do contrato para 
representá-la; 
 
20.4 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Adjudicatária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes e prepostos; 
 
20.5 A Secretaria solicitante se reserva o direito de rejeitar o objeto entregue, se em 
desacordo com as especificações constantes do Anexo I deste Edital.  
 
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da 
Administração, sem comprometimento da segurança da contratação; 
 
21.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata 
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão e 
desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem 
como a finalidade e a segurança da futura contratação; 
 
21.3 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo; 
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21.4 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
21.5 O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como 
equipamentos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes 
interessadas em participar deste Pregão; 
 
21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na Prefeitura Municipal de Aracaju, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário; 
 
21.7 O Ordenador da Despesa poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente             comprovado,  
 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93; 
 
21.8 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização 
do Pregão este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas; 
 
21.9 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 
 
21.10 A critério da Administração, o objeto deste Pregão poderá ter seus quantitativos 
reduzidos ou aumentados de acordo com o Artigo 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93; 
 
21.11 As certidões solicitadas neste edital, deverão ser apresentadas pelos licitantes 
com os devidos prazos de validade. As certidões que não constem os respectivos prazos 
terão sua validade limitada a 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão; 
 
21.12 Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes 
no Anexo I deste Edital; 
 
21.13 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
SEPLAN que fica situada à Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, n° 42 - Bairro Ponto Novo, 
na cidade de Aracaju-SE, nos horários de 7 h 00min as 13 h 00min e das 15h 00min às 17h 
00min; 
 
21.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
legislação em vigor; 
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21.15 Quaisquer dúvidas existentes sobre o disposto no presente edital deverão ser 
objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço: eletrônico 
cpl@aracaju.se.gov.br, da Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços da 
Prefeitura Municipal de Aracaju, localizada na Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, nº 42, 
Bairro Ponto Novo, Aracaju-Sergipe, CEP 49.010-520, até 03 (três) dias úteis anteriores à 
data de abertura da licitação, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, após 
esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados. 
Demais informações poderão ser obtidas pelo fax (079) 3218-7837 ou 3218-7835.  
 
 
21.16 CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE: 
 

 Anexo I – Termo de Referência 
 Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preço  
 Anexo III – Minuta de Contrato 

 
 
 
22 - DO FORO 
 
22.1 Fica eleito o Foro da cidade de Aracaju – Sergipe para dirimir as dúvidas ou 
controvérsias oriundas desta licitação que não puderem ser solucionadas 
administrativamente. 
 
 

 
Aracaju (SE), 28 de maio de 2013. 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
ANDREZA ALVES SILVA 

PREGOEIRA/SEPLAN 
 
 
 
 
 

OBS: QUAISQUER DIVERGÊNCIAS ENTRE O CÓDIGO DO CATMAT E O TERMO DE 
REFERÊNCIA PREVALECERÃO AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. DO OBJETO 
 
Aquisição de Gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza com a finalidade de 
atender à demanda dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social - 
CREAS, Centro de Acolhimento - ACOLHER e Abrigos atendidos pela Secretaria Municipal 
da Família e da Assistência Social, conforme especificações técnicas, quantidades e 
prazos constantes deste Termo de Referência. 
 
 
2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

Ofício Autorizativo  Nº 320/2013 - GS/SEMFAS 

 
Grupo : Material de Consumo 
 
Grupo : Material de Consumo

 
 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 1 Quantidade 300,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço ABOBORA 

Descrição Abóbora caboclo ou de leite, de 1ª qualidade, com validade de até 3 meses sob refrigeração e de 7 a 30 dias em 
temperatura ambiente.  

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 2 Quantidade 300,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço ACEROLA 

Descrição Acerola de 1ª qualidade, com validade de 1 a 7 dias em temperatura ambiente e de 2 a 30 dias sob refrigeração. 

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 3 Quantidade 960,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço AMIDO DE MILHO - 500 GRS. 

Descrição Amido de milho, acondicionado em caixa de papel com 500 grs.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais, descritas na Resolução CNNPA nº 12/78, publicada no D.O. de 24/07/78.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 4 Quantidade 480,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço BATATA DOCE 

Descrição Batata doce de 1ª qualidade, com validade de até 3 meses sob refrigeração e de 7 a 30 dias em temperatura 
ambiente. 
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Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 5 Quantidade 300,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço BETERRABA 

Descrição Beterraba roxa de 1ª qualidade, com prazo de validade de até 3 meses sob refrigeração e de 7 a 30 dias em 
temperatura ambiente. 

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 6 Quantidade 300,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço CARNE BOVINA (MUSCULO) 

Descrição Carne bovina de 2ª qualidade (músculo), congelada e embalada em sacos plásticos de polietileno apropriados, de 
acordo com as normas do Ministério da Agricultura. Prazo de validade de 48 horas sob refrigeração, e 
congelamento de 1 (um) ano. 

Exigências Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção Sanitária do Estabelecimento e o produto deverá possuir carimbo do SIF 
ou SIE.  
Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 7 Quantidade 150,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CEBOLINHA - MOLHO 

Descrição Cebolinha verde de 1ª qualidade, com validade de até 20 dias sob refrigeração e apenas 3 dias em temperatura 
ambiente. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 8 Quantidade 480,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço CENOURA 

Descrição Cenoura média de 1ª qualidade, com validade de até 3 meses sob refrigeração e de 7 a 30 dias em temperatura 
ambiente.  

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 9 Quantidade 200,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço CHUCHU 

Descrição Chuchu de 1ª qualidade, in natura, variedades verdes, espécie comum, com validade mínima de 1 a 5 dias em 
temperatura ambiente.  

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78.  

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 10 Quantidade 500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço COLORIFICO - 100 GRS 

Descrição Colorífico em pó fino, homogêneo, elaborado a partir de urucum, fubá e óleos vegetais sem sal, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos, acondicionado em embalagem primária plástico 
transparente atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalagem 100g. Deverá conter no rótulo ou 
impressona embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências Apresentar Ficha Técnica e Análise Laboratorial do Produto.  
Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78, publicado no D.O. de 24/07/78.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 
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Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 11 Quantidade 700,00 Unidade Kilograma 

Produto/serviço CORTE DE CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE 

Descrição Corte de Carne Bovina Tipo Coxão Mole, congelada e embalada em saco plástico de polietileno, apropriado de 
acordo com as normas do Ministário da Agricultura.Prazo de validade de 48h sob refrigeração e congelamento de 1 
(um) ano. 

Exigências Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção Sanitária do Estabelecimento e o produto deverá possuir carimbo do SIF 
ou SIE.  
Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 12 Quantidade 120,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço COUVE - FOLHA 

Descrição Couve folha - folha de 1ª qualidade com prazo de validade de 3 dias sob refrigeração 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 13 Quantidade 480,00 Unidade Lata 

Produto/serviço FARINHA A BASE DE MILHO OU ARROZ PARA CRIANCAS A PARTIR DE 6 (SEIS) MESES 

Descrição Farinha a base de milho ou arroz com ferro, ácido fólico, sais minerais, vitaminas e aromatizante. Para crianças a 
partir de 6 (seis) meses. A embalagem deverá constar externamente identificação de procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade. Embalagem com 400 gramas.  

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 14 Quantidade 960,00 Unidade Lata 

Produto/serviço FARINHA A BASE TRIGO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 6 (SEIS) MESES 

Descrição Farinha a base de trigo enriquecido com ferro, cevada, sais minerais, aveia, e vitaminas. Para crianças a partir de 
6 (seis) meses. A embalagem deverá constar externamente identificação de procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade. Embalagem com 400 gramas.  

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto.  

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 15 Quantidade 200,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço FARINHA DE MANDIOCA 

Descrição Farinha de mandioca tipo 1, seca, fina, branca, acondicionada em saco polietileno transparente fechado 
hermeticamente, com até 01 kg., contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

Exigências Apresentar Ficha Técnica do Produto.  
Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78, publicado no D.O. de 24/07/78.  
O produto deverá estar acompanhado do Certificado de Classificação do Ministério da Agricultura.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 16 Quantidade 190,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço FARINHA DE TRIGO 

Descrição Farinha de trigo especial, acondicionada em saco polietileno transparente fechado hermeticamente, contendo até 
1 kg. Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências Apresentar Ficha Técnica do Produto.  
Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78, publicado no D.O. de 24/07/78. e 
Portaria nº 354 de 18/07/96.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

____________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Aracaju 

Rua Frei Luiz Canolo,n°42-Bairro Ponto Novo-CEP-49.097-270 
Aracaju/Se-Fone (079)3218-7835  

27 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 17 Quantidade 670,00 Unidade Kilograma 

Produto/serviço FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 

Descrição FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1  
 
CARACTERISTICAS GERAIS  
Alimento obtido de grãos sadios de feijão de cores, carioquinha ou mulatinho, tipo 1 e classificado conforme os 
padrões do Ministério da Agricultura.  
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  
Aspecto - grãos  
Cor - característica da espécie  
Odor - próprio  
CARACTERISTICAS FÍSICO - QUÍMICAS  
Classe diferente da declarada: ausência  
Umidade: máximo 14%  
Impurezas e matérias estranhas: máximo 0,5%  
Insetos Mortos- 0 a 0,10%  
Resíduos de pesticidas: ausência, acima dos limites toleráveis.  
Peso líquido inferior ao declarado: ausência  
CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS  
Sujidades, larvas e parasitos: Ausência.  
EMBALAGEM  
PRIMÁRIA: Saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 01 kg.  
SECUNDÁRIA: Fardo de polietileno transparente reforçado de modo a garantir resistência a danos durante o 
transporte e armazenamento com peso líquido de 30 Kg.  
PRAZO DE VALIDADE  
Mínimo de 06 meses, a partir da data de entrega.  
ROTULAGEM  
Seguir a Resolução n° 259, de 20 de setembro de 2002, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 
(Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados).  
TRANSPORTE  
O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.  

Exigências Apresentar Ficha Técnica do Produto 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 18 Quantidade 700,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA 

Descrição Filé de peixe congelado tipo merluza, sem couro e sem espinha, acondicionados em sacos plásticos de polietileno 
apropriados, de acordo com as normas do Ministério da Agricultura.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade.  

Exigências Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção Sanitária do Estabelecimento e o produto deverá possuir carimbo do SIF 
ou SIE.  
Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 19 Quantidade 480,00 Unidade Lata 

Produto/serviço FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA 

Descrição Fórmula infantil em pó, para alimentação de lactentes com intolerância à lactose ou alergia ao leite de vaca, 
contendo proteína isolada de soja, acrescida de metionina, maltodextrina ou polímeros de glicose e isenta de 
sacarose e lactose, vitaminas e sais minerais, acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo no máximo 400 (quatrocentos) gramas de peso líquido. A 
embalagem deverá constar externamente, os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro e Normas do Codex Alimentarius 
para fórmulas destinadas a lactentes – FAO/OMS.  

Exigências O produto deverá apresentar validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega na Unidade 
Requisitante. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 20 Quantidade 600,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço FRANGO INTEIRO ABATIDO 
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Descrição Frango inteiro abatido, congelado, in natura, acondicionado em saco plástico de polietileno apropriado, de acordo 
com as normas do Ministério da Agricultura, com prazo de validade de 12 meses. 

Exigências Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção Sanitária do Estabelecimento e o produto deverá possuir carimbo do SIF 
ou SIE.  
Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 21 Quantidade 960,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço FUBA DE MILHO - 500GR 

Descrição Fubá de milho:  
A base de milho para preparo culinários (cuscuz, mingaus) acondicionado em pacote de 500gr. Impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 22 Quantidade 600,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço GOIABA 

Descrição Goiaba média in natura, de 1ª qualidade, com prazo de validade de 1 a 7 dias em temperatura ambiente e de 2 a 
30 dias sob refrigeração. 

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 23 Quantidade 480,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço INHAME 

Descrição Inhame - de 1ª qualidade com validade de até 3 meses sob refrigeração e de até 7 dias em temperatura ambiente 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 24 Quantidade 480,00 Unidade Lata 

Produto/serviço LEITE EM PO, TIPO PARA FORMULAS INFANTIS, PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA 

Descrição Leite em pó, tipo para fórmulas infantis, isento de lactose, à base de leite de vaca ou soja e enriquecido com 
vitaminas e minerais, características adicionais proteínas solúveis, para lactentes de 0 (zero) a 6 (seis) meses de 
vida. Embalagem com 400 gramas. 

Exigências A embalagem deverá constar externamente, os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto.  

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 25 Quantidade 480,00 Unidade Lata 

Produto/serviço LEITE EM PO, TIPO PARA FORMULAS INFANTIS, PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE VIDA 

Descrição Leite em pó, tipo para fórmulas infantis, isento de lactose, à base de leite de vaca ou soja e enriquecido com 
vitaminas e minerais, características adicionais proteínas solúveis, para lactentes de 6 (seis) a 12 (doze) meses de 
vida. Embalagem com 400 gramas. 

Exigências A embalagem deverá constar externamente, os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto.  

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 26 Quantidade 480,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço MACARRAO ESPAGUETE - 500GR 

Descrição Macarrão sêmola tipo espaguete, embalado em saco polietileno transparente fechado hermeticamente, com 500 
grs., contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de  
 
validade. 
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Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78 e Resolução 
RDC nº 93 de 31/10/2000.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 27 Quantidade 900,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço MARACUJA 

Descrição Maracujá médio de 1ª qualidade, in natura, com prazo de validade de 1 a 7 dias em temperatura ambiente e de 2 a 
30 dias sob refrigeração. 

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 28 Quantidade 300,00 Unidade Pote 

Produto/serviço MARGARINA VEGETAL - 250 GRS. 

Descrição Margarina vegetal cremosa, com sal, acondicionada em pote plástico com até 250 grs, contendo no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências Apresentar Ficha Técnica do Produto.  
Seguir as características mínimas de qualidade descritas na Portaria nº 193, publicada no D.O.U. de 11/03/99.  
Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 29 Quantidade 900,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço MISTURA A BASE DE AMIDO DE ARROZ 

Descrição Mistura a base de amido de arroz para preparo de mingaus, sabor tradicional, acondicionado em pacotes de 500 
gramas, contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade, 

Exigências Seguir as características mínimas de qualidade descritas na Portaria nº 36, de 13/01/98. No ato da entrega não 
poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 30 Quantidade 400,00 Unidade Dúzia 

Produto/serviço OVO DE GALINHA (MEDIO) 

Descrição Ovo de galinha branco, médio, acondicionado em embalagem apropriada com 1 dúzia ou bandeja com 30 unidades, 
e com prazo de validade de 20 dias. 

Exigências Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção Sanitária do Estabelecimento.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 31 Quantidade 900,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço QUIABO 

Descrição Quiabo - em tamanho médio, de 1ª qualidade, com validade de 1 a 5 dias em temperatura ambiente. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 32 Quantidade 288,00 Unidade Kilograma 

Produto/serviço REPOLHO BRANCO 

Descrição Repolho branco in natura de 1ª qualidade com grau de maturação adequado. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 33 Quantidade 250,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ALCOOL GEL COM 500 ML 
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Descrição Alcool Gel com 500 ml 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 34 Quantidade 1.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço COLONIA INFANTIL - 200 ML 

Descrição Colônia infantil, embalagem contendo no mínimo 200 ml, de baixa irritação dérmica, fragância suave indicada para 
criança. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 35 Quantidade 1.000,00 Unidade Litro 

Produto/serviço DESINFETANTE LIQUIDO EUCALIPTO 

Descrição Desinfetante líquido de 1ª qualidade, para aplicação geral, germicida, bactericida, biodegradável, aroma de 
eucalipto. Acondicionado em recipiente contendo 1 litro.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 36 Quantidade 150,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - 500 ML 

Descrição Detergente líquido 1ª qualidade, biodegradável, com ph neutro, acondicionado em embalagem de 500 ml, 
contendo no rótulo ou impresso na embalagem: o nome do químico responsável, o número do registro no Ministério 
da Saúde, os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 37 Quantidade 30,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ESPONJA DUPLA FACE - PACOTE COM 03 UND 

Descrição Esponja dupla face – pacote com 03 und  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 38 Quantidade 67.200,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FRALDA DESCARTAVEL - TAM. G 

Descrição Fralda descartável - tamanho G - 9 a 13 Kg.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Pacote com 20 unidades. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 39 Quantidade 24.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FRALDA DESCARTAVEL - TAM. M 

Descrição Fralda descartável - tamanho M - 5 a 10 Kg.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Pacote com 24 unidades. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 40 Quantidade 11.200,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FRALDA DESCARTAVEL - TAM. P 
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Descrição Fralda descartável, tamanho P - até 06 kg. Pacote com 14 unidades.Deverá conter no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazos de validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50 % do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 41 Quantidade 100,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço HASTES FLEXIVEIS E INQUEBRAVEIS (COTONETES) 

Descrição Hastes flexíveis e inquebráveis de polipropileno, algodão, hidroxietilcelulose e triclosan – (Cotonetes) embalagem 
c/ 75 hastes  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 42 Quantidade 250,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço SABAO EM BARRA AZUL - PACOTE COM 5 UNIDADES 

Descrição Sabão em barra azul, produzido com matéria-prima biodegradável, de alta qualidade, embalagem contendo 5 
barras de 200 grs, contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 43 Quantidade 2.700,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço SABAO EM PO - 500 GRS. 

Descrição Sabão em pó produzido com matéria-prima biodegradável, de alta qualidade - embalagem de 500 grs, contendo no 
rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 44 Quantidade 500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço SHAMPOO INFANTIL PARA CABELO - 400 ML 

Descrição Shampoo Infantil para cabelo com embalagem contendo 400 ml. Perfume suave que não irrite os olhos  
Composição:  
Água, Cocoamidopropil Betaina,Tridecil Éter Sulfato de Sódio, PEG-80 Laurato de Sorbitano, Lauroanfodiacetato 
Dissódico, PEG 150 Diestearato, Dimeticone Copoliol, Glicerina, Poliquatérnio 44, EDTA Tetrassódico, Quatérnio 15, 
Fragrancia, FD&C Vermelho nº 40 (CI 16035), D&C Amarelo nº 10 (CI 47005) e Ácido Cítrico. Com data de validade 
de 12 meses, a partir da data de entrega  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto e 
registro no ministério da saúde. 

 

Subgrupo Material Hospitalar Item 45 Quantidade 120,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ALCOOL 1000 ML. 

Descrição Álcool 1000 ml 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Hospitalar Item 46 Quantidade 320,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FRALDA DESC. GERIATRICA - TAM G 

Descrição Fralda Desc. Geriatrica - Tam G  
Fralda Descartável Geriatrica, tamanho G, de 70 a 100 Kg. O pacote deverá conter no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazos de validade. Pacote contendo 8 unidades.  

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 
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Subgrupo Material Hospitalar Item 47 Quantidade 320 Unidade Unidade 

Produto/serviço FRALDA DESC. GERIATRICA - TAM M 

Descrição Fralda Desc. Geriatrica - Tam M  
Fralda Descartável Geriatrica, tamanho M, de 40 a 70 Kg. O pacote deverá conter no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazos de validade.Pacote contendo 8 unidades.  

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Hospitalar Item 48 Quantidade 320 Unidade Unidade 

Produto/serviço FRALDA DESC. GERIATRICA - TAM P 

Descrição Fralda Desc. Geriatrica - Tam P  
 
Fralda Descartável Geriatrica, tamanho P, até 40 Kg. O pacote deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem 
os dados do fabricante, data de fabricação e prazos de validade.Pacote contendo 8 unidades.  

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Outros Materiais de Consumo Item 49 Quantidade 20,00 Unidade Bote 

Produto/serviço FOSFORO BOTE COM 10 CAIXAS 

Descrição FOSFORO BOTE COM 10 CAIXAS 

Exigências - x - x - x - x - 

 

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 
4.1. A Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social órgão responsável pela 
política de Assistência Social do município de Aracaju atende nos Equipamentos Sociais: 
Proteção Social Especial (Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 
CREAS), Centro de Acolhimento – ACOLHER e abrigos; crianças, adolescentes, idosos em 
situação de risco e vulnerabilidade social; 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. A licitação pelo Sistema de Registro de Preços prescinde de dotação orçamentária 
prévia e, portanto, poderá ser utilizada como alternativa para aquisição de bens, uma 
vez que essa dotação somente se faz necessária no momento da efetivação das compras. 
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. As empresas participantes que cotarem gêneros alimentícios de origem animal 
deverão apresentar Certificado de Regularidade expedido pelo CMV (Conselho de 
Medicina Veterinária) a que estiverem subordinadas (art. 37, do Decreto Lei nº 64.704, 
de 17 de junho de 1969); 

 
5.2. As empresas participantes que cotarem gêneros alimentícios deverão apresentar 
Certificado, Declaração ou Alvará Sanitário atualizados, emitidos pelo órgão 
competente. O documento deverá demonstrar que a empresa está apta para o seu 
funcionamento regular; 
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5.3. As empresas participantes que cotarem itens industrializados deverão apresentar 
Declarações assumindo a responsabilidade de que, no ato da entrega dos alimentos, 
apresentarão as devidas Análises Laboratoriais; 
 
5.4. As empresas que cotarem gêneros alimentícios de origem vegetal deverão 
apresentar Certificado de Classificação ou Declaração de Desdobramento de 
Certificado, expedido pela EMDAGRO, baseado na Lei nº 9.972/2000 e regulamentada 
pelo Decreto nº 6.268/2007, sendo que os produtos embalados deverão apresentar a 
classificação indicada no rótulo; 
 
5.5. Os produtos de origem animal deverão apresentar o carimbo do Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Estadual (SIE), conforme o caso, quando da entrega dos 
mesmos no seu destino. 
 
6. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. O julgamento das propostas obedecerá ao critério do MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
7. DA ENTREGA DO OBJETO 
 
7.1. A(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) efetuar a entrega parcelada 
do(s) item(ns) licitado(s), de acordo com as quantidades solicitadas, nos CREAS (Centros 
de Referência Especializados da Assistência Social), nos Centros de Acolhimento – 
ACOLHER e nos Abrigos, nos endereços a serem fornecidos pelo Contratante e conforme 
especificações constantes neste Termo de Referência e em consonância com a proposta 
de preços, não podendo exceder o prazo de 15 dias contados da solicitação da Secretaria 
Contratante; 
 
7.2. A entrega dos materiais deverá ser imediata de acordo com a necessidade de cada 
órgão participante, ou no prazo acordado e quantidades solicitadas não podendo 
exceder o prazo de 15 dias contados da solicitação da Secretária; 
 
7.3. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade 
estabelecido para o(s) produto(s);  
 
7.4. O(s) item (ns) licitados deverão ser transportados, até a entrega final, em condições 
de temperatura adequadas; 

 
7.5. Os produtos deverão ser entregues embalados e acondicionados adequadamente. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 Autorizar o fornecimento dos produtos com antecedência mínima de 2 (dois) dias 
corridos, mediante formulário a ser emitido pela Secretaria solicitante e cujas cópias 
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deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, para efeito de conferência e 
pagamento; 
 
8.2 Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
8.3 Dar ciência a(s) empresa(s) vencedora(s) imediatamente sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento; 
 
8.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser 
solicitados pela(s) empresa(s) vencedora(s); 
 
8.5 O Município poderá solicitar a(s) empresa(s) vencedora(s), análise do produto 
entregue, sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Município; 
 
8.6 Verificar e atestar, ao receber a Nota fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao consumo real ocorrido; 
 
8.7 Efetuar pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas neste Termo. 
 
09. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
9.1 Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a este Município; 
 
9.2 Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento dos produtos listados 
no Termo de Referência e sempre que solicitado, apresentar os documentos necessários 
que comprovem a boa procedência dos produtos, bem como o atendimento das normas 
constantes nas especificações técnicas; 
 
9.3 A Contratada deverá apresentar laudo de inspeção sanitária do fabricante para os 
produtos manipulados; 
 
9.4 Seguir as normas técnicas de vigilância sanitária; 
 
9.5 Manter estoque regular dos produtos, de modo a poder atender de imediato as 
solicitações para abastecimento da secretaria solicitante; 
 
9.6 Ressarcir o Município de Aracaju do equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do fornecimento dos produtos, exceto quando isso ocorrer 
por exigência do solicitante, ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias 
devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a 
sua ocorrência; 
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9.7 Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais, 
decorrentes de faltas cometidas na execução do Contrato; 
 
9.8 Exigir de seus trabalhadores e fiscalizar o uso de equipamentos e materiais de 
segurança necessários à execução do objeto deste Termo, bem como o cumprimento das 
normas e medidas de segurança; 
 
9.9 Dar ciência ao Município, em especifico a Secretaria solicitante, imediatamente e 
por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega do objeto; 
 
9.10 Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, sem prévio 
assentimento por escrito deste Município; 
 
9.11 Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização do fornecimento, que não terão qualquer vínculo 
empregatício com o Município de Aracaju; 
 
9.12 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com direito público; 
 
9.13 Fornecer os produtos de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos 
consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo e no 
procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas e, sendo 
constatada alguma irregularidade, o fornecedor fica obrigado, no prazo máximo de 
03(três) horas, a repor os mesmos; 
 
9.14 Responder independente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao 
Município de Aracaju, ou ainda a terceiros na execução do fornecimento objeto deste 
Termo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver 
fiscalização ou acompanhamento do Município; 
 
 
Aracaju, 17 de abril de 2013. 
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ANEXO - II 

 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°_____/2013 
PREGÃO Nº 005/2013 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 
 

Ao __________ dia do mês de __________ do ano de 2013, na Secretaria 
de Planejamento e Orçamento - SEPLAN, Sala da CPL, localizada na Rua Frei Luiz 
Canolo de Noronha, n° 42, Bairro Ponto Novo, CEP: 49097-270, Aracaju-Se, o 
Gerenciador da Ata de Registro de Preços, nos termos das Leis n° 8.666/93, 
10.520/2002 e dos Decretos Municipais n°s 008/2003 e 011/2003 e das demais 
normas aplicáveis, RESOLVE registrar os preços para AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, conforme consta no 
anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas 
empresas cujas propostas foram classificadas, como segue: 
 
ITEM: ________. 
Fornecedor Registrado: 
_______________________ 
CNPJ:  
END:                                            
CEP.  
FONE: FAX:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, conforme 
especificações e quantidades estimadas constantes do Anexo I. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir 
da sua assinatura. 
 
2.2 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na 
alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços 
praticados no mercado. 
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2.3 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
2.4 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 
Registrado será convocado pelo Gestor da Ata para a devida alteração do valor 
registrado em Ata. 
 
2.5 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Secretaria 
Solicitante não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 
3.1 - O fornecedor assumirá a responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, cotados 
e classificados, em perfeitas condições de uso, de acordo com as especificações 
solicitadas e, sendo constatada alguma irregularidade, o fornecedor fica obrigado de 
imediato a repor o(s) referido(s) material(is); 
 
3.2 – Em caso de atraso injustificado na entrega dos materiais, sujeitar-se-á o 
Fornecedor à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor do contrato ou da nota de empenho. 
 
3.2.1 - A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração aplique 
outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93. 
 
3.3 - Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas nesta Ata, em 
relação ao objeto, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de 1 % (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por centos) 

calculada sobre o valor do empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior 
definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixado pelo 
ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação. 
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3.4 - O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução  
 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será 
descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
I, do § 3º, do art. 16 do Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de 
licitação, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
contrato e das demais cominações legais. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS 
 
4.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Municipal, desde que autorizados pelo Gerenciador da Ata 
(Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento). 
 
4.2 – O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços 
é o especificado em Anexo, de acordo a respectiva classificação no Pregão Eletrônica nº 
____/_____. 
 
4.3 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n° 
______/________, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 
 
4.4 – A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Eletrônico n°____/________, pelas empresas detentoras da 
presente Ata, as quais também a integram. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
5.1 - O pagamento será efetuado de forma parcelada por Nota de Empenho, após entrega 
do objeto licitado devidamente atestada pelo setor competente, emissão de Nota Fiscal e 
apresentação da Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de 
Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição 
Federal em seu Art. 195, parágrafo 3º e Prova de Regularidade relativa ao FGTS emitida 
pela CEF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 
 
5.2 - A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis, a partir da data dos 
procedimentos citados no item 5.1, para a tramitação do processo, envolvendo instrução 
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e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de inadimplência o 
pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros. 
 
5.3 - Não será efetuado qualquer pagamento à empresa detentora da ata enquanto 
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n° 005/2013 e seus anexos, as 
propostas das empresas:: 
 
6.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/93, 10.520/2002 e 
dos Decretos Municipais n°s 008/2003 e 011/2003. 
 
 
 

Aracaju/SE,         de               de________. 
 
 
 

Gestor da Ata do Registro de Preços 
 
 
 
 

EMPRESA: 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
PROPRIETÁRIO:  
RG N°  
CPF:   
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DESCRIÇÃO, QUANTITATIVOS E VALORES REGISTRADOS 
 
 

  ITEM:  

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

QUANTIDAD
E 

SOLICITADA UNIDADE 

 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2013 

 
 
 

ANEXO - III – MINUTA CONTRATO 
 
 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
Nº___/_____ QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
ARACAJU E A _______________. 

 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento n.º 

___/_____ de um lado o MUNICÍPIO DE ARACAJU, através da ________________, Órgão 
da Administração ________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, doravante 
denominada apenas “CONTRATANTE”, representada neste ato pelo (a) Secretário(a) 
Sr(a) ________________, brasileiro(a), maior, portador (a) do CNPF/MF n.º 
_____________ e CI n.º _______________, residente e domiciliado(a) nesta Capital, e do 
outro lado a  firma _______________, doravante denominada “CONTRATADA”, inscrita 
no CNPJ /MF sob o nº_______________, com endereço na _______________, nesta 
Capital, representada neste ato por _________________, brasileiro(a), maior, 
portador(a) do CNPF/MF n.º ______________ e da C.I. n.º ________________/____ 
residente e domiciliado(a) nesta Capital , têm como justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO 
 
1.1 – Este Contrato decorre do Pregão Eletrônico n.º____/______, (Sistema de Registro 
de Preços) homologado em ___/___/______, e fundamenta-se na Lei 10.520, de 17 de 
Julho de 2002 e Decreto Municipal n° 008/2003, Decreto Municipal nº 011 de 10 de 
janeiro de 2003 e alterações posteriores. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1 – Constitui objeto deste Contrato o Fornecimento pela Contratada de-
______________________________________, referente ao(s) item (ns) ____, de 
acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte 
integrante deste contrato conforme solicitação da ____________________. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E INEXISTÊNCIA DE 
REAJUSTE 
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3.1 - Pelo Fornecimento dos materiais de que trata o item 2.1, a Contratante pagará à 
Contratada o valor global de R$ _____________(________________________); 
 
3.2 – O pagamento será efetuado por Nota de Empenho, após entrega do objeto licitado, 
devidamente atestada pelo Setor competente, emissão de Nota Fiscal e apresentação da 
Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria da Receita Federal e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de Regularidade 
relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição Federal em seu Art. 
195, parágrafo 3º e Prova de Regularidade relativa ao FGTS emitida pela CEF e Prova de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
3.3 - A Contratante terá até 20(vinte) dias úteis, a partir da data dos procedimentos 
citados no item 3.2 para tramitação do processo, envolvendo instrução e efetivo 
pagamento; 
 
3.4 – Havendo atraso, será procedido a título de inadimplência o pagamento de juros na 
razão de 1% (um por cento) ao mês; 
 
3.5 – O presente contrato não sofrerá reajuste de preços durante toda sua vigência, de 
acordo com a Lei nº 10.192/2001; 
 
3.6 – Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta 
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, tais como as 
despesas com todos os tributos diretos e indiretos, seguros encargos fiscais, comerciais, 
taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste 
contrato, inclusive eventual substituição da unidade defeituosa, não sendo considerado 
pleito de acréscimos, a esse em qualquer titulo, devendo os respectivos equipamentos 
seres fornecidos à Contratante sem ônus adicionais. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS 
 
4.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte 
classificação orçamentária: 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
 FONTE DE RECURSO:  
 PROJETO/ATIVIDADE:  
 ELEMENTO DE DESPESA:  
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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5.1 – A CONTRATADA VENCEDORA NO DECORRER DO CONTRATO OBRIGA-SE A: 
 
5.1.1 – Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a este Município; 
 
5.1.2 – Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento dos produtos 
listados no item 4 do Termo de Referência e sempre que solicitado, apresentar os 
documentos necessários que comprovem a boa procedência dos produtos, bem como o 
atendimento das normas constantes nas especificações técnicas; 
 
5.1.3 – Manter estoque regular dos produtos, de modo a poder atender de imediato as 
solicitações para abastecimento das secretarias solicitantes; 
 
5.1.4 – Ressarcir o Município de Aracaju do equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do fornecimento dos produtos, exceto quando isso ocorrer 
por exigência do solicitante, ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias 
devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a 
sua ocorrência; 
 
5.1.5 – Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais, 
decorrentes de faltas cometidas na execução do Contrato; 
 
5.1.6 – Exigir de seus trabalhadores e fiscalizar o uso de equipamentos e materiais de 
segurança necessários à execução do objeto deste Termo, bem como o cumprimento das 
normas e medidas de segurança; 
 
5.1.7 – Dar ciência ao Município, em especifico as Secretarias solicitantes, 
imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega 
do objeto; 
5.1.8 – Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, sem 
prévio assentimento por escrito deste Município; 
 
5.1.9 – Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização do fornecimento, que não terão qualquer vínculo 
empregatício com o Município de Aracaju; 
 
5.1.10 – Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com direito público; 
 
5.1.11 – Fornecer os produtos de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos 
consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do contrato, 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

____________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Aracaju 

Rua Frei Luiz Canolo,n°42-Bairro Ponto Novo-CEP-49.097-270 
Aracaju/Se-Fone (079)3218-7835  

44 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência e no 
procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas e, sendo  
 
 
constatado alguma irregularidade o contratado fica obrigado, no prazo máximo de 03 
horas a repor os mesmos; 
    
5.1.12 – Responder independente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao 
Município de Aracaju, ou ainda a terceiros na execução do fornecimento objeto deste 
Termo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver 
fiscalização ou acompanhamento do Município. 
 
5.2. – O MUNICÍPIO DE ARACAJU, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA CONTRATANTE, 
COMPROMETE-SE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO A: 
 
5.2.1 – Autorizar o fornecimento dos produtos, mediante formulário a ser emitido pela 
Secretaria solicitante e cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, 
para efeito de conferência e pagamento; 
 
5.2.2 – Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
5.2.3 – Dar ciência a(s) contratada(s) imediatamente sobre qualquer anormalidade que 
verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto 
cumprimento; 
 
5.2.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser 
solicitados pela(s) contratada(s); 
 
5.2.5 – O Município poderá solicitar a(s) contratada(s), análise do produto entregue, 
sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Município; 
 
5.2.6 – Verificar e atestar, ao receber a Nota fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao consumo real ocorrido; 
 
5.2.7 – Efetuar pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de preço e 
prazo estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO E PENALIDADES 
 
6.1 – Os materiais serão entregues de forma parcelada pela Contratada na sede da 
Contratante, de acordo com as quantidades solicitadas e no prazo acordado entre a 
Contratada e a Contratante não podendo exceder o prazo de 15 dias contados da 
solicitação da Secretaria Contratante; 
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6.1.1. Os produtos deverão ser entregues embalados de forma adequada ao 
armazenamento, na quantidade exigida e em perfeitas condições de uso e com garantia, 
conforme preceitua o Art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
6.1.2. No ato da entrega, a validade dos produtos não poderá ter transcorrido em 50% do 
prazo de validade estabelecido para o mesmo. 
 
 
6.2 – A Contratada assumirá responsabilidade pelo fornecimento do(s) material(is) 
cotado(s) e classificado(s) em perfeita(s) condição(ões) de uso, de acordo   com          as  
 
especificações solicitadas e, sendo constatada alguma irregularidade, o fornecedor fica 
obrigado de imediato a repor o(s) referido (s) material(is). 
 
6.3 - Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto licitado, sujeitar-se-á a 
Contratada à multa de mora de 1% por dia de atraso, sobre o valor do contrato ou nota 
de empenho;  
 
6.3.1 - A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93; 
 
6.4 - Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Contrato, em 
relação ao objeto, poderá garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as 
seguintes sanções: 

 
a) Advertência; 
b) Multa de 1 % (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por centos) 

calculada sobre o valor do empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior 
definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixado pelo 
ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação. 

 
6.4.1 - O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Administração Pública e, será 
descredenciado no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se 
refere o Art.16, § 3º, inciso I do Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de 
licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
contrato e das demais cominações legais. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
7.1 - A execução das obrigações contratuais constantes do Termo de Referência Anexo I 
e prevista neste contrato, serão fiscalizadas e recebidas por servidor especifico 
designado por cada Secretária solicitante, com autoridade para exercer,           como  
representante da Secretaria do Planejamento e Orçamento, toda e qualquer ação de 
orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual; 
 
7.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
licitante vencedora pelos danos causados ao Município ou a terceiros, resultante de ação 
ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer dos seus empregados ou prepostos; 
 
7.3 – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) manter preposto, aceito pela 
Administração do Município de Aracaju, durante o período de vigência do contrato para 
representá-la; 
 
7.4 - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz 
a responsabilidade da Adjudicatária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes e prepostos; 
 
7.5 - A Secretaria solicitante se reserva o direito de rejeitar o objeto entregue, se em 
desacordo com as especificações constantes do Anexo I deste Edital.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
8.1 - O prazo de vigência do presente Contrato será até 31.12.20___, contados a partir 
da sua assinatura; 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
9.1 - Todas as comunicações feitas pela Contratante, relativas ao presente contrato, 
serão consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta 
protocolada, telegrama, fax símile, para o endereço da Contratada, constante da 
qualificação desta avença; 
 
9.2 - Qualquer mudança de endereço da Contratada deverá ser imediatamente 
comunicada à Contratante;  
 
9.3 – Os prazos estipulados neste contrato, para cumprimento das obrigações 
contratuais, vencem independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial; 
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9.4 – A obrigação da Contratada de manter, durante toda execução do contrato em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação;  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
 
10.1 - A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de 
acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
11.1 – Fica eleito o Foro da Cidade de Aracaju para dirimir as questões oriundas deste 
termo, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer 
outro por mais privilegiado que o seja. 
 
E, assim por estarem justos e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma. 
 
 

 

 
Aracaju, 
 
_________________________________________________________ 
 
CONTRATANTE 
 
 
_________________________________________________________ 
CONTRATADA  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. DO OBJETO 
 
Aquisição de Gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza com a finalidade de 
atender à demanda dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social - 
CREAS, Centro de Acolhimento - ACOLHER e Abrigos atendidos pela Secretaria Municipal 
da Família e da Assistência Social, conforme especificações técnicas, quantidades e 
prazos constantes deste Termo de Referência. 
 
 
2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
  

Ofício Autorizativo  Nº 320/2013 - GS/SEMFAS 

 
Grupo : Material de Consumo 
 
Grupo : Material de Consumo  

 
 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 1 Quantidade 300,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço ABOBORA 

Descrição Abóbora caboclo ou de leite, de 1ª qualidade, com validade de até 3 meses sob refrigeração e de 7 a 30 dias em 
temperatura ambiente.  

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 2 Quantidade 300,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço ACEROLA 

Descrição Acerola de 1ª qualidade, com validade de 1 a 7 dias em temperatura ambiente e de 2 a 30 dias sob refrigeração. 

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 3 Quantidade 960,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço AMIDO DE MILHO - 500 GRS. 

Descrição Amido de milho, acondicionado em caixa de papel com 500 grs.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais, descritas na Resolução CNNPA nº 12/78, publicada no D.O. de 24/07/78.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 4 Quantidade 480,00 Unidade Quilo 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

____________________________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Aracaju 

Rua Frei Luiz Canolo,n°42-Bairro Ponto Novo-CEP-49.097-270 
Aracaju/Se-Fone (079)3218-7835  

49 

Produto/serviço BATATA DOCE 

Descrição Batata doce de 1ª qualidade, com validade de até 3 meses sob refrigeração e de 7 a 30 dias em temperatura 
ambiente. 

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 5 Quantidade 300,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço BETERRABA 

Descrição Beterraba roxa de 1ª qualidade, com prazo de validade de até 3 meses sob refrigeração e de 7 a 30 dias em 
temperatura ambiente. 

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 6 Quantidade 300,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço CARNE BOVINA (MUSCULO) 

Descrição Carne bovina de 2ª qualidade (músculo), congelada e embalada em sacos plásticos de polietileno apropriados, de 
acordo com as normas do Ministério da Agricultura. Prazo de validade de 48 horas sob refrigeração, e 
congelamento de 1 (um) ano. 

Exigências Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção Sanitária do Estabelecimento e o produto deverá possuir carimbo do SIF 
ou SIE.  
Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 7 Quantidade 150,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço CEBOLINHA - MOLHO 

Descrição Cebolinha verde de 1ª qualidade, com validade de até 20 dias sob refrigeração e apenas 3 dias em temperatura 
ambiente. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 8 Quantidade 480,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço CENOURA 

Descrição Cenoura média de 1ª qualidade, com validade de até 3 meses sob refrigeração e de 7 a 30 dias em temperatura 
ambiente.  

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 9 Quantidade 200,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço CHUCHU 

Descrição Chuchu de 1ª qualidade, in natura, variedades verdes, espécie comum, com validade mínima de 1 a 5 dias em 
temperatura ambiente.  

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78.  

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 10 Quantidade 500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço COLORIFICO - 100 GRS 

Descrição Colorífico em pó fino, homogêneo, elaborado a partir de urucum, fubá e óleos vegetais sem sal, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos, acondicionado em embalagem primária plástico 
transparente atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalagem 100g.  
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Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências Apresentar Ficha Técnica e Análise Laboratorial do Produto.  
Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78, publicado no D.O. de 24/07/78.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 11 Quantidade 700,00 Unidade Kilograma 

Produto/serviço CORTE DE CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE 

Descrição Corte de Carne Bovina Tipo Coxão Mole, congelada e embalada em saco plástico de polietileno, apropriado de 
acordo com as normas do Ministário da Agricultura.Prazo de validade de 48h sob refrigeração e congelamento de 1 
(um) ano. 

Exigências Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção Sanitária do Estabelecimento e o produto deverá possuir carimbo do SIF 
ou SIE.  
Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 12 Quantidade 120,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço COUVE - FOLHA 

Descrição Couve folha - folha de 1ª qualidade com prazo de validade de 3 dias sob refrigeração 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 13 Quantidade 480,00 Unidade Lata 

Produto/serviço FARINHA A BASE DE MILHO OU ARROZ PARA CRIANCAS A PARTIR DE 6 (SEIS) MESES 

Descrição Farinha a base de milho ou arroz com ferro, ácido fólico, sais minerais, vitaminas e aromatizante. Para crianças a 
partir de 6 (seis) meses. A embalagem deverá constar externamente identificação de procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade. Embalagem com 400 gramas.  

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 14 Quantidade 960,00 Unidade Lata 

Produto/serviço FARINHA A BASE TRIGO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 6 (SEIS) MESES 

Descrição Farinha a base de trigo enriquecido com ferro, cevada, sais minerais, aveia, e vitaminas. Para crianças a partir de 
6 (seis) meses. A embalagem deverá constar externamente identificação de procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade. Embalagem com 400 gramas.  

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto.  

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 15 Quantidade 200,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço FARINHA DE MANDIOCA 

Descrição Farinha de mandioca tipo 1, seca, fina, branca, acondicionada em saco polietileno transparente fechado 
hermeticamente, com até 01 kg., contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

Exigências Apresentar Ficha Técnica do Produto.  
Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78, publicado no D.O. de 24/07/78.  
O produto deverá estar acompanhado do Certificado de Classificação do Ministério da Agricultura.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 16 Quantidade 190,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço FARINHA DE TRIGO 

Descrição Farinha de trigo especial, acondicionada em saco polietileno transparente fechado hermeticamente, contendo até 
1 kg.  
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Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências Apresentar Ficha Técnica do Produto.  
Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78, publicado no D.O. de 24/07/78. e 
Portaria nº 354 de 18/07/96.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 17 Quantidade 670,00 Unidade Kilograma 

Produto/serviço FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 

Descrição FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1  
 
CARACTERISTICAS GERAIS  
Alimento obtido de grãos sadios de feijão de cores, carioquinha ou mulatinho, tipo 1 e classificado conforme os 
padrões do Ministério da Agricultura.  
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  
Aspecto - grãos  
Cor - característica da espécie  
Odor - próprio  
CARACTERISTICAS FÍSICO - QUÍMICAS  
Classe diferente da declarada: ausência  
Umidade: máximo 14%  
Impurezas e matérias estranhas: máximo 0,5%  
Insetos Mortos- 0 a 0,10%  
Resíduos de pesticidas: ausência, acima dos limites toleráveis.  
Peso líquido inferior ao declarado: ausência  
CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS  
Sujidades, larvas e parasitos: Ausência.  
EMBALAGEM  
PRIMÁRIA: Saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 01 kg.  
SECUNDÁRIA: Fardo de polietileno transparente reforçado de modo a garantir resistência a danos durante o 
transporte e armazenamento com peso líquido de 30 Kg.  
PRAZO DE VALIDADE  
Mínimo de 06 meses, a partir da data de entrega.  
ROTULAGEM  
Seguir a Resolução n° 259, de 20 de setembro de 2002, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 
(Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados).  
TRANSPORTE  
O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da ANVISA.  

Exigências Apresentar Ficha Técnica do Produto 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 18 Quantidade 700,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA 

Descrição Filé de peixe congelado tipo merluza, sem couro e sem espinha, acondicionados em sacos plásticos de polietileno 
apropriados, de acordo com as normas do Ministério da Agricultura.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade.  

Exigências Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção Sanitária do Estabelecimento e o produto deverá possuir carimbo do SIF 
ou SIE.  
Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 19 Quantidade 480,00 Unidade Lata 

Produto/serviço FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA 

Descrição Fórmula infantil em pó, para alimentação de lactentes com intolerância à lactose ou alergia ao leite de vaca, 
contendo proteína isolada de soja, acrescida de metionina, maltodextrina ou polímeros de glicose e isenta de 
sacarose e lactose, vitaminas e sais minerais, acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo no máximo 400 (quatrocentos) gramas de peso líquido. A 
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embalagem deverá constar externamente, os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro e Normas do Codex Alimentarius 
para fórmulas destinadas a lactentes – FAO/OMS.  

Exigências O produto deverá apresentar validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega na Unidade 
Requisitante. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 20 Quantidade 600,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço FRANGO INTEIRO ABATIDO 

Descrição Frango inteiro abatido, congelado, in natura, acondicionado em saco plástico de polietileno apropriado, de acordo 
com as normas do Ministério da Agricultura, com prazo de validade de 12 meses. 

Exigências Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção Sanitária do Estabelecimento e o produto deverá possuir carimbo do SIF 
ou SIE.  
Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 21 Quantidade 960,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço FUBA DE MILHO - 500GR 

Descrição Fubá de milho:  
A base de milho para preparo culinários (cuscuz, mingaus) acondicionado em pacote de 500gr. Impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 22 Quantidade 600,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço GOIABA 

Descrição Goiaba média in natura, de 1ª qualidade, com prazo de validade de 1 a 7 dias em temperatura ambiente e de 2 a 
30 dias sob refrigeração. 

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 23 Quantidade 480,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço INHAME 

Descrição Inhame - de 1ª qualidade com validade de até 3 meses sob refrigeração e de até 7 dias em temperatura ambiente 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 24 Quantidade 480,00 Unidade Lata 

Produto/serviço LEITE EM PO, TIPO PARA FORMULAS INFANTIS, PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA 

Descrição Leite em pó, tipo para fórmulas infantis, isento de lactose, à base de leite de vaca ou soja e enriquecido com 
vitaminas e minerais, características adicionais proteínas solúveis, para lactentes de 0 (zero) a 6 (seis) meses de 
vida. Embalagem com 400 gramas. 

Exigências A embalagem deverá constar externamente, os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto.  

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 25 Quantidade 480,00 Unidade Lata 

Produto/serviço LEITE EM PO, TIPO PARA FORMULAS INFANTIS, PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES DE VIDA 

Descrição Leite em pó, tipo para fórmulas infantis, isento de lactose, à base de leite de vaca ou soja e enriquecido com 
vitaminas e minerais, características adicionais proteínas solúveis, para lactentes de 6 (seis) a 12 (doze) meses de 
vida. Embalagem com 400 gramas. 

Exigências A embalagem deverá constar externamente, os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
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número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto.  

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 26 Quantidade 480,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço MACARRAO ESPAGUETE - 500GR 

Descrição Macarrão sêmola tipo espaguete, embalado em saco polietileno transparente fechado hermeticamente, com 500 
grs., contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78 e Resolução 
RDC nº 93 de 31/10/2000.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 27 Quantidade 900,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço MARACUJA 

Descrição Maracujá médio de 1ª qualidade, in natura, com prazo de validade de 1 a 7 dias em temperatura ambiente e de 2 a 
30 dias sob refrigeração. 

Exigências Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 28 Quantidade 300,00 Unidade Pote 

Produto/serviço MARGARINA VEGETAL - 250 GRS. 

Descrição Margarina vegetal cremosa, com sal, acondicionada em pote plástico com até 250 grs, contendo no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências Apresentar Ficha Técnica do Produto.  
Seguir as características mínimas de qualidade descritas na Portaria nº 193, publicada no D.O.U. de 11/03/99.  
Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 29 Quantidade 900,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço MISTURA A BASE DE AMIDO DE ARROZ 

Descrição Mistura a base de amido de arroz para preparo de mingaus, sabor tradicional, acondicionado em pacotes de 500 
gramas, contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade, 

Exigências Seguir as características mínimas de qualidade descritas na Portaria nº 36, de 13/01/98. No ato da entrega não 
poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 30 Quantidade 400,00 Unidade Dúzia 

Produto/serviço OVO DE GALINHA (MEDIO) 

Descrição Ovo de galinha branco, médio, acondicionado em embalagem apropriada com 1 dúzia ou bandeja com 30 unidades, 
e com prazo de validade de 20 dias. 

Exigências Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção Sanitária do Estabelecimento.  
No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 31 Quantidade 900,00 Unidade Quilo 

Produto/serviço QUIABO 

Descrição Quiabo - em tamanho médio, de 1ª qualidade, com validade de 1 a 5 dias em temperatura ambiente. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Gêneros de Alimentação Item 32 Quantidade 288,00 Unidade Kilograma 
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Produto/serviço REPOLHO BRANCO 

Descrição Repolho branco in natura de 1ª qualidade com grau de maturação adequado. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 33 Quantidade 250,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ALCOOL GEL COM 500 ML 

Descrição Alcool Gel com 500 ml 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 34 Quantidade 1.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço COLONIA INFANTIL - 200 ML 

Descrição Colônia infantil, embalagem contendo no mínimo 200 ml, de baixa irritação dérmica, fragância suave indicada para 
criança. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 35 Quantidade 1.000,00 Unidade Litro 

Produto/serviço DESINFETANTE LIQUIDO EUCALIPTO 

Descrição Desinfetante líquido de 1ª qualidade, para aplicação geral, germicida, bactericida, biodegradável, aroma de 
eucalipto. Acondicionado em recipiente contendo 1 litro.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 36 Quantidade 150,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - 500 ML 

Descrição Detergente líquido 1ª qualidade, biodegradável, com ph neutro, acondicionado em embalagem de 500 ml, 
contendo no rótulo ou impresso na embalagem: o nome do químico responsável, o número do registro no Ministério 
da Saúde, os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 37 Quantidade 30,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ESPONJA DUPLA FACE - PACOTE COM 03 UND 

Descrição Esponja dupla face – pacote com 03 und  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 38 Quantidade 67.200,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FRALDA DESCARTAVEL - TAM. G 

Descrição Fralda descartável - tamanho G - 9 a 13 Kg.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Pacote com 20 unidades. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 39 Quantidade 24.000,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FRALDA DESCARTAVEL - TAM. M 
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Descrição Fralda descartável - tamanho M - 5 a 10 Kg.  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Pacote com 24 unidades. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 40 Quantidade 11.200,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FRALDA DESCARTAVEL - TAM. P 

Descrição Fralda descartável, tamanho P - até 06 kg. Pacote com 14 unidades.Deverá conter no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazos de validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50 % do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 41 Quantidade 100,00 Unidade Caixa 

Produto/serviço HASTES FLEXIVEIS E INQUEBRAVEIS (COTONETES) 

Descrição Hastes flexíveis e inquebráveis de polipropileno, algodão, hidroxietilcelulose e triclosan – (Cotonetes) embalagem 
c/ 75 hastes  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 42 Quantidade 250,00 Unidade Pacote 

Produto/serviço SABAO EM BARRA AZUL - PACOTE COM 5 UNIDADES 

Descrição Sabão em barra azul, produzido com matéria-prima biodegradável, de alta qualidade, embalagem contendo 5 
barras de 200 grs, contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 43 Quantidade 2.700,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço SABAO EM PO - 500 GRS. 

Descrição Sabão em pó produzido com matéria-prima biodegradável, de alta qualidade - embalagem de 500 grs, contendo no 
rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Higiene/Limpeza/Descartáveis Item 44 Quantidade 500,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço SHAMPOO INFANTIL PARA CABELO - 400 ML 

Descrição Shampoo Infantil para cabelo com embalagem contendo 400 ml. Perfume suave que não irrite os olhos  
Composição:  
Água, Cocoamidopropil Betaina,Tridecil Éter Sulfato de Sódio, PEG-80 Laurato de Sorbitano, Lauroanfodiacetato 
Dissódico, PEG 150 Diestearato, Dimeticone Copoliol, Glicerina, Poliquatérnio 44, EDTA Tetrassódico, Quatérnio 15, 
Fragrancia, FD&C Vermelho nº 40 (CI 16035), D&C Amarelo nº 10 (CI 47005) e Ácido Cítrico. Com data de validade 
de 12 meses, a partir da data de entrega  
Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto e 
registro no ministério da saúde. 

 

Subgrupo Material Hospitalar Item 45 Quantidade 120,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço ALCOOL 1000 ML. 

Descrição Álcool 1000 ml 

Exigências - x - x - x - x - 
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Subgrupo Material Hospitalar Item 46 Quantidade 320,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FRALDA DESC. GERIATRICA - TAM G 

Descrição Fralda Desc. Geriatrica - Tam G  
Fralda Descartável Geriatrica, tamanho G, de 70 a 100 Kg. O pacote deverá conter no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazos de validade. Pacote contendo 8 unidades.  

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Hospitalar Item 47 Quantidade 320,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FRALDA DESC. GERIATRICA - TAM M 

Descrição Fralda Desc. Geriatrica - Tam M  
Fralda Descartável Geriatrica, tamanho M, de 40 a 70 Kg. O pacote deverá conter no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazos de validade.Pacote contendo 8 unidades.  

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Material Hospitalar Item 48 Quantidade 320,00 Unidade Unidade 

Produto/serviço FRALDA DESC. GERIATRICA - TAM P 

Descrição Fralda Desc. Geriatrica - Tam P  
 
Fralda Descartável Geriatrica, tamanho P, até 40 Kg. O pacote deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem 
os dados do fabricante, data de fabricação e prazos de validade.Pacote contendo 8 unidades.  

Exigências No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade estabelecido para o produto. 

 

Subgrupo Outros Materiais de Consumo Item 49 Quantidade 20,00 Unidade Bote 

Produto/serviço FOSFORO BOTE COM 10 CAIXAS 

Descrição FOSFORO BOTE COM 10 CAIXAS 

Exigências - x - x - x - x - 

 

 

 
3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 
4.1. A Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social órgão responsável pela 
política de Assistência Social do município de Aracaju atende nos Equipamentos Sociais: 
Proteção Social Especial (Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 
CREAS), Centro de Acolhimento – ACOLHER e abrigos; crianças, adolescentes, idosos em 
situação de risco e vulnerabilidade social; 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. A licitação pelo Sistema de Registro de Preços prescinde de dotação orçamentária 
prévia e, portanto, poderá ser utilizada como alternativa para aquisição de bens, uma 
vez que essa dotação somente se faz necessária no momento da efetivação das compras. 
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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5.1. As empresas participantes que cotarem gêneros alimentícios de origem animal 
deverão apresentar Certificado de Regularidade expedido pelo CMV (Conselho de 
Medicina Veterinária) a que estiverem subordinadas (art. 37, do Decreto Lei nº 64.704, 
de 17 de junho de 1969); 

 
5.2. As empresas participantes que cotarem gêneros alimentícios deverão apresentar 
Certificado, Declaração ou Alvará Sanitário atualizados, emitidos pelo órgão 
competente. O documento deverá demonstrar que a empresa está apta para o seu 
funcionamento regular; 
 
5.3. As empresas participantes que cotarem itens industrializados deverão apresentar 
Declarações assumindo a responsabilidade de que, no ato da entrega dos alimentos, 
apresentarão as devidas Análises Laboratoriais; 
 
 
5.4. As empresas que cotarem gêneros alimentícios de origem vegetal deverão 
apresentar Certificado de Classificação ou Declaração de Desdobramento de 
Certificado, expedido pela EMDAGRO, baseado na Lei nº 9.972/2000 e regulamentada 
pelo Decreto nº 6.268/2007, sendo que os produtos embalados deverão apresentar a 
classificação indicada no rótulo; 
 
5.5. Os produtos de origem animal deverão apresentar o carimbo do Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) ou Estadual (SIE), conforme o caso, quando da entrega dos 
mesmos no seu destino. 
 
6. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. O julgamento das propostas obedecerá ao critério do MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
7. DA ENTREGA DO OBJETO 
 
7.1. A(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) efetuar a entrega parcelada 
do(s) item(ns) licitado(s), de acordo com as quantidades solicitadas, nos CREAS (Centros 
de Referência Especializados da Assistência Social), nos Centros de Acolhimento – 
ACOLHER e nos Abrigos, nos endereços a serem fornecidos pelo Contratante e conforme 
especificações constantes neste Termo de Referência e em consonância com a proposta 
de preços, não podendo exceder o prazo de 15 dias contados da solicitação da Secretaria 
Contratante; 
 
7.2. A entrega dos materiais deverá ser imediata de acordo com a necessidade de cada 
órgão participante, ou no prazo acordado e quantidades solicitadas não podendo 
exceder o prazo de 15 dias contados da solicitação da Secretária; 
 
7.3. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade 
estabelecido para o(s) produto(s);  
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7.4. O(s) item (ns) licitados deverão ser transportados, até a entrega final, em condições 
de temperatura adequadas; 

 
7.5. Os produtos deverão ser entregues embalados e acondicionados adequadamente. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 Autorizar o fornecimento dos produtos com antecedência mínima de 2 (dois) dias 
corridos, mediante formulário a ser emitido pela Secretaria solicitante e cujas cópias 
deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, para efeito de conferência e 
pagamento; 
 
8.2 Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
8.3 Dar ciência a(s) empresa(s) vencedora(s) imediatamente sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento; 
 
8.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser 
solicitados pela(s) empresa(s) vencedora(s); 
 
8.5 O Município poderá solicitar a(s) empresa(s) vencedora(s), análise do produto 
entregue, sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Município; 
 
8.6 Verificar e atestar, ao receber a Nota fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao consumo real ocorrido; 
 
8.7 Efetuar pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas neste Termo. 
 
09. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
9.1 Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a este Município; 
 
9.2 Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento dos produtos listados 
no Termo de Referência e sempre que solicitado, apresentar os documentos necessários 
que comprovem a boa procedência dos produtos, bem como o atendimento das normas 
constantes nas especificações técnicas; 
 
9.3 A Contratada deverá apresentar laudo de inspeção sanitária do fabricante para os 
produtos manipulados; 
 
9.4 Seguir as normas técnicas de vigilância sanitária; 
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9.5 Manter estoque regular dos produtos, de modo a poder atender de imediato as 
solicitações para abastecimento da secretaria solicitante; 
 
9.6 Ressarcir o Município de Aracaju do equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do fornecimento dos produtos, exceto quando isso ocorrer 
por exigência do solicitante, ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias 
devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a 
sua ocorrência; 
 
9.7 Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais, 
decorrentes de faltas cometidas na execução do Contrato; 
 
9.8 Exigir de seus trabalhadores e fiscalizar o uso de equipamentos e materiais de 
segurança necessários à execução do objeto deste Termo, bem como o cumprimento das 
normas e medidas de segurança; 
 
9.9 Dar ciência ao Município, em especifico a Secretaria solicitante, imediatamente e 
por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega do objeto; 
 
9.10 Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, sem prévio 
assentimento por escrito deste Município; 
 
9.11 Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização do fornecimento, que não terão qualquer vínculo 
empregatício com o Município de Aracaju; 
 
9.12 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com direito público; 
 
9.13 Fornecer os produtos de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos 
consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo e no 
procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas e, sendo 
constatada alguma irregularidade, o fornecedor fica obrigado, no prazo máximo de 
03(três) horas, a repor os mesmos; 
 
9.14 Responder independente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao 
Município de Aracaju, ou ainda a terceiros na execução do fornecimento objeto deste 
Termo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver 
fiscalização ou acompanhamento do Município; 
 
 
Aracaju, 17 de abril de 2013. 
 
 


