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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO  

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/MEI (LC 123/2006) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/ RN  

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - PE 

(Processo Administrativo n° 12040001/2021) 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades de diversas 
secretarias do Município de Viçosa/RN, conforme condições, quantidades, exigências e 
estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste 
instrumento. 

 

Item Tratamento Material/Serviço 
Unid. 

medida 

Qtd 

licitada 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

1 Exclusivo 
3469 - ABÓBORA (JERIMUM). NOVA, DE 1ª QUALIDADE Em 

embalagem resistente, validade semanal. 
KG 200 4,03 806,00 

2 Exclusivo 

3470 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400G Instantâneo, com vitaminas e 

sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Composição 

nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 kcal, 17g de carboidrato, 

0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162mg de 

cálcio, 2,3mg de ferro, 0,39mg vitamina B1, 0,42mg vitamina B2. 

UNIDADE 50 4,14 207,00 

3 Exclusivo 

3471 - ABACATE. NOVO, DE 1ª QUALIDADE grau médio de 

maturação, em kg. Em embalagem resistente, tipo Rede, validade 

semanal. 

KG 50 5,37 268,50 

4 Exclusivo 
3472 - ACEROLA IN NATURA, DE 1° QUALIDADE Nova, sã, limpa. 

Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 kg. Validade semanal. 
KG 50 9,15 457,50 

5 Exclusivo 

3473 - AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL 1KG Origem 

vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em, embalagem plástica, 

resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade 

mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. 

KG 360 3,22 1.159,20 

6 Exclusivo 

3474 - ALHO Graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, 

desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com 

aproximadamente 150g. Validade semanal. 

KG 50 28,01 1.400,50 

7 Exclusivo 
3475 - ALFACE CRESPA VERDE DE 1ª QUALIDADE Nova, tamanha 

médio, sem folhas estragadas e limpas. Validade semana. 
KG 50 10,94 547,00 

8 Exclusivo 

3476 - AMIDO DE MILHO 500G Ingredientes: amido 100% puro, com 

registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem: 

composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo 

de validade e data de fabricação. Não contém glúten. 

UNIDADE 50 6,18 309,00 

9 Exclusivo 

3477 - ARROZ, SUBGRUPO PARABOLIZADO Tipo I, classe longo 

fino, em, embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em 

fardos de 30 Kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com 

registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade 

mínima de 8 meses. Informação Nutricional: 50g (1/4 xícara) = 174 

kcal. 

KG 120 5,73 687,60 

10 Exclusivo 

3478 - ARROZ SUBGRUPO BRANCO Tipo I, classe longo fino, em 

embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 

30 kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no 

Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 

meses. Informação nutricional: 50g (1/4 xícara) = 32 kcal. 

KG 120 5,94 712,80 

11 Exclusivo 

3480 - AVEIA EM FLOCOS. DE PRIMEIRA QUALIDADE 200G Contém 

glúten. Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e 

validade mínima de 1 ano. Informação nutricional: 30g (2 colheres de 

sopa) = 105 kcal. 

UNIDADE 50 3,12 156,00 

12 Exclusivo 

5083 - BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE Grau médio de 

amadurecimento, unidades médias aproximadamente 120g, 

acondicionadas em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. 

Validade semanal. 

DÚZIA 120 5,30 636,00 

13 Exclusivo 
3482 - BATATA DOCE KG Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho médio, 

limpa sem barro. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 kg. 
KG 50 3,06 153,00 
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Validade semanal. 

14 Exclusivo 

3483 - BATATA INGLESA FRESCA Nova, sã, de 1º qualidade, 

tamanho grande, limpa, sem barro. Em embalagem resistente com 

peso entre 1 e 4kg. Validade semanal. 

KG 50 6,04 302,00 

15 Exclusivo 

3484 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO  Bebida láctea 

fermentada sabor morango com polpa de fruta. Contém soro de leite. 

Parcialmente desnatada. Informação Nutricional: 1 copo (200ml): 

162kcal, 28g de HC, 3,5g de proteína, 3,9g de gorduras totais, 124mg 

de cálcio. Com registro em órgão competente, entrega refrigerada em 

carro próprio para entrega de frios. 

LITRO 50 4,32 216,00 

16 Exclusivo 

3485 - BETERRABA IN NATURA 1ª qualidade - tamanho de médio a 

grande; - casca lisa sem indicio de germinação; - isenta de sujidade e 

objetos estranhos. Deverá ser transportados em carros higienizados em 

temperatura ambiente. 

KG 50 4,59 229,50 

17 Exclusivo 

3486 - BISCOITO DOCE, TIPO MARIA 400G Ingredientes: farinha de 

trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal 

hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fosfato 

tricálcico, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, aromatizante 

e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. 

Informações Nutricionais: 30g (5 e ½ biscoitos) – 130 kcal, 49 mg de 

cálcio, 1g de fibra. 

UNIDADE 120 4,33 519,60 

18 Exclusivo 

3487 - BISCOITO DOCE, AMANTEIGADO SABOR LEITE 400G 

Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, 

fosfato tricálcico, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, 

aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém 

glúten. Informações Nutricionais: 30g (5 e ½ biscoitos) – 130 kcal, 49 

mg de cálcio, 1g de fibra. 

UNIDADE 120 4,49 538,80 

20 Exclusivo 

3489 - BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACK 400G 

Ingredientes: Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura 

vegetal, açúcar, sal, bicarbonato de sódio, aroma natural de manteiga. 

Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informações Nutricionais: 

30 g (40 biscoitos) 133 Kcal, 0,7g de fibras, 1,7mg de ferro. 

UNIDADE 240 4,86 1.166,40 

21 Exclusivo 

3490 - CARNE BOVINA FRESCA EM PEÇA NOVA, DE 1ª 

QUALIDADE, SEM OSSO E SEM GORDURA Em kg. Em embalagem 

resistente, validade semanal. Deve conter na embalagem: 

classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro 

no Ministério da Agricultura. Prazo de validade de 01 ano. Entrega 

conforme calendário anexo. 

KG 120 35,14 4.216,80 

22 Exclusivo 

3491 - CARNE BOVINA MOÍDA, NOVA DE 1ª QUALIDADE SEM 

OSSO E SEM GORDURA Embalagem de 1kg, primária transparente, 

resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: 

classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro 

no Ministério da Agricultura. 

KG 120 24,49 2.938,80 

23 Exclusivo 

3492 - CARNE BOVINA DE SOL NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM 

OSSO E SEM GORDURA.  Em kg. Em embalagem resistente, validade 

semanal. Deve conter na embalagem: classificação, registro, peso 

líquido e prazo de validade. Com registro no Ministério da Agricultura. 

KG 120 35,13 4.215,60 

24 Exclusivo 

3493 - CANELA EM PÓ. 30G Canela proveniente de cascas sãs, 

limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em saco de 

polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. 

A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, 

quantidade do produto. 

UNIDADE 30 2,79 83,70 

25 Exclusivo 

3494 - COLORÍFICO SEM SAL 500G Ingredientes: fubá, óleo vegetal e 

urucum. Informação nutricional: porção de 90g (01 xícara de chá rasa) 

= 227,79 kcal, 9,84 g de proteínas, 7,20 g de fibra alimentar, 15,30 mg 

de sódio. 

UNIDADE 30 3,70 111,00 

26 Exclusivo 

3495 - CEBOLA BRANCA DE 1ª QUALIDADE.  Tamanho médio, nova, 

sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 

Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal. 

KG 50 6,33 316,50 

27 Exclusivo 

3496 - CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE.  Tamanho médio, nova, sã, 

de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. 

Com etiqueta e peso. Validade quinzenal. 

KG 50 6,78 339,00 

28 Exclusivo 

3497 - CEBOLINHA IN NATURA 1ª qualidade - com folhas integras, 

livres de fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de 

primeiro uso. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de descoloração 

ou manchas, Deverá ser transportados em carros higienizados em 

temperatura ambiente. 

KG 50 9,77 488,50 
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29 Exclusivo 

3498 - CENOURA FRESCA 1ª QUALIDADE KG Tamanho médio, nova, 

de primeira qualidade, sem folhas, limpa. Embalagem resistente com 

peso entre 1 e 4 kg, validade semanal com etiqueta e peso. Validade 

semanal. 

KG 50 6,30 315,00 

30 Exclusivo 
3499 - CHEIRO-VERDE FRESCA DE 1ª QUALIDADE Nova, tamanha 

médio, sem folhas estragadas e limpas. Validade semana. 
KG 50 0,08 4,00 

31 Exclusivo 

3500 - CHUCHU DE 1ª QUALIDADE Tamanho médio, novo, de 

primeira qualidade, limpo. Em embalagem resistente com peso entre 1 

a 4 kg, validade semanal. 

KG 50 4,21 210,50 

32 Exclusivo 

3501 - CREME DE LEITE 200G Embalagem de 200g. Ingredientes: 

leite em pó desnatado e estabilizantes goma xantana, goma jataí, goma 

guar, carragena, fosfato dissódico e citrato de sódio deverá ser 

homogeneizado e não deve conter glúten. A embalagem do produto 

deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada 

no rótulo da embalagem. Validade mínima de 6 meses. 

UNIDADE 50 3,14 157,00 

33 Exclusivo 

3502 - COCO VERDE  In Natura, tamanho de médio a grande, casca 

livre de fungos. Devem estar íntegras, sem traço de descoloração ou 

manchas. Deverá ser transportados em carros higienizados em 

temperatura ambiente. 

UNIDADE 50 2,66 133,00 

34 Exclusivo 

3503 - COCO SECO  In Natura, tamanho de médio a grande, casca 

livre de fungos. Devem estar íntegras, sem traço de descoloração ou 

manchas. Deverá ser transportados em carros higienizados em 

temperatura ambiente. 

UNIDADE 50 2,74 137,00 

35 Exclusivo 3504 - ERVILHA EM CONSERVA 500G UNIDADE 50 5,60 280,00 

36 Exclusivo 

3505 - EXTRATO DE TOMATE 500 G Ingredientes: polpa de tomate e 

sal. Não contém glúten. Informações Nutricionais: porção de 15g (1 

colher de sopa) = 106,54mg de sódio. Não contém quantidades 

significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras 

totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Sem 

conservantes. Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas 

de papelão resistentes. 

UNIDADE 50 4,81 240,50 

37 Exclusivo 

3507 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, TIPO I Ingredientes: 

farinha de mandioca, sem aditivos químicos. Contém glúten. Com 

registro no MS,SIF OU SIM. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 

182,6 kcal. Data de fabricação e validade mínima de 01 ano. 

KG 50 4,68 234,00 

38 Exclusivo 

3506 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO I Ingredientes: Farinha 

de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. 

Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU SIM. 

Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 kcal. Data de fabricação e 

validade mínima de 01 ano. 

KG 120 4,64 556,80 

39 Exclusivo 

3508 - FEIJÃO DE CORDA KG Classe marrom, sem a presença de 

grãos mofados, carunchados ou torrados, embalagem primária 

transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na 

embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. 

Com registro no Ministério da Agricultura. 

KG 120 7,37 884,40 

40 Exclusivo 

3509 - FEIJÃO PRETO KG Tipo 1 sem a presença de grãos mofados, 

carunchados ou torrados, embalagem primária transparente, resistente, 

com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: 

classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro 

no Ministério da Agricultura. 

KG 50 8,09 404,50 

41 Exclusivo 

3510 - FEIJÃO VERDE IN NATURA Embalados em sacos plásticos 

transparentes e embalagem de 1 kg, de 1º qualidade, isentos de 

matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, 

fragmentos ou corpos estranhos. 

KG 50 9,92 496,00 

43 Exclusivo 

3512 - FLOCOS DE MILHO 500G Farinha de milho flocada 

(geneticamente modificado a partir de Streptomyces viridochromogenes 

e/ou Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou 

Agrobacterium sp.). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE 

CONTER SOJA. Com registro no Ministério da Agricultura. 

UNIDADE 120 1,62 194,40 

44 Exclusivo 
3513 - FOLHA DE LOURO 100G Embalagem contendo no mínimo 

100g, com identificação do produto e prazo de validade. 
UNIDADE 25 2,23 55,75 

45 Exclusivo 

3514 - FRANGO (PEITO) Embalagem primária transparente, resistente, 

com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: 

classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro 

no Ministério da Agricultura. Prazo de validade de 01 ano. 

KG 120 10,64 1.276,80 

46 Exclusivo 
3515 - GOIABA DE 1ª QUALIDADE Grau médio de amadurecimento, 

unidades médias, com no máximo 5 kg. Validade semanal. 
KG 50 4,16 208,00 

47 Exclusivo 
3516 - GOMA FRESCA Embalagem contendo 1 kg, dados do produto, 

embaladas em sacos transparentes, livres de fungos. Devem estar 
KG 120 5,14 616,80 
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frescas, íntegras, sem traço manchas. 

48 Exclusivo 

3517 - IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO, COM POLPA DE 

MORANGO 180G Ingredientes: leite pasteurizado, açúcar, preparado 

de morango sem semente, espessantes e fermentos lácteos. Sem 

glúten. Composição Nutricional: porção 180g = 26g de carboidrato, 4,5g 

de proteína, 4,5g de gorduras totais, 148mg de cálcio, 58mg de sódio, 

163 kcal. Registro no Ministério da Agricultura. Entrega refrigerada (0 a 

10ºC), validade de 45 dias, em carro próprio refrigerado. 

UNIDADE 50 1,90 95,00 

49 Exclusivo 

3518 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G Embalagem em polietileno 

metalizado, deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes 

resistentes. Registro no Ministério da Agricultura. Deve apresentar data 

de fabricação e validade mínima de 01 ano 

UNIDADE 240 5,31 1.274,40 

50 Exclusivo 

3519 - LEITE DE SOJA, EM PÓ 300G Integral, instantâneo, 

acondicionados em embalagem de folha de flandres ou alumínio limpa, 

resistente, atóxica, isenta de ferrugem, não amassada, contendo 

aproximadamente 300g de peso líquido. Embalagem apresentando 

externamente dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e 

número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade 

mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. 

UNIDADE 50 19,44 972,00 

51 Exclusivo 

5080 - LEITE ZERO LACTOSE EM PÓ, 400G enzima lactase, 

vitaminas (A, D e C) e minerais (ferro e zinco) e estabilizante trifosfato 

de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, citrato de sódio, 

isento de lactose e glúten. Embalagem contendo 400g. 

UNIDADE 50 20,16 1.008,00 

52 Exclusivo 

3520 - LARANJA DE 1ª QUALIDADE Deverá estar livre de danos 

fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa 

definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão 

com no máximo 18 kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com 

no máximo 15 kg. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada. 

Validade semanal. 

KG 50 4,12 206,00 

53 Exclusivo 
5081 - MAÇÃ IN NATURA Nova, de primeira qualidade, tamanho 

médio, limpo, grau médio de maturação, validade semanal 
KG 50 8,12 406,00 

54 Exclusivo 1523 - MANDIOCA DE 1º IN NATURA KG 50 3,76 188,00 

55 Exclusivo 
3523 - MANGA IN NATURA Nova, de primeira qualidade, tamanho 

médio, limpo, grau médio de maturação validade semanal. 
KG 50 3,97 198,50 

56 Exclusivo 
3524 - MAMÃO NOVO, DE 1ª QUALIDADE Grau médio de maturação, 

em kg. Em embalagem resistente, validade semanal 
KG 50 1,49 74,50 

57 Exclusivo 

3525 - MANTEIGA DA TERRA DE 1ª QUALIDADE 500G Embalagem 

de 500g. Ingredientes :Creme obtido a partir de leite de vaca. Cloreto 

de sódio. Com aspecto: pastoso e/ou líquido, Cor: amarela na fase 

líquida, podendo apresentar coloração amarelo, odor próprio, não 

rançoso, isento de sabores e/ou odores estranhos ou desagradáveis. 

Validade mínima de 60 dias. 

UNIDADE 50 10,69 534,50 

58 Exclusivo 

3526 - MANTEIGA PURA SEM SAL 500G Embalagem com, no 

mínimo, 500g, contendo dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter 

registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. 

UNIDADE 50 21,85 1.092,50 

59 Exclusivo 

3527 - MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA SEM OVOS, TIPO 

ESPAGUETE Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico 

e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação 

Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298kcal. Registro no Ministério 

da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária 

transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em 

fardo resiste. 

PACOTE 50 3,83 191,50 

60 Exclusivo 
3528 - MARACUJÁ IN NATURA Nova, de primeira qualidade, tamanho 

médio, limpo, grau médio de maturação validade semanal. 
KG 50 7,66 383,00 

61 Exclusivo 
3529 - MELANCIA NOVA, DE 1ª QUALIDADE grau médio de 

maturação, em kg. Em embalagem resistente, validade semanal. 
KG 120 1,70 204,00 

62 Exclusivo 

3530 - MELÃO TIPO AMARELO NOVO, DE 1ª QUALIDADE grau 

médio de maturação, em kg. Em embalagem resistente, validade 

semanal. 

KG 50 2,86 143,00 

63 Exclusivo 

3531 - MILHO PARA PIPOCA 500G Grupo ouro, classe amarelo tipo I, 

grãos inteiros, sem caruncho ou mofo. Registro no Ministério da 

Agricultura. Validade mínima de 180 dias. 

UNIDADE 50 5,55 277,50 

64 Exclusivo 3532 - MILHO VERDE EM CONSERVA 500G UNIDADE 50 5,63 281,50 

65 Exclusivo 5082 - MILHO VERDE IN NATURA UNIDADE 50 2,27 113,50 

66 Exclusivo 

3533 - MILHO PARA MUNGUNZÁ 200G Classe amarelo tipo I, grão 

íntegros, sem caruncho ou mofo. Embalagem primária transparente, 

resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resiste. 

UNIDADE 50 2,09 104,50 
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67 Exclusivo 

3534 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340G Com polpa de tomate, 

condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja, amido e açúcar. 

Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de 

papelão resistentes. 

UNIDADE 50 1,93 96,50 

68 Exclusivo 

3535 - ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML Embalagem sem 

amassaduras, entregues em caixas de papelão resistentes, com 20 

unidades. Registro no Ministério da Saúde. Produto não derivado de 

soja transgênica. Validade mínima de 01 ano. 

UNIDADE 50 8,03 401,50 

69 Exclusivo 

3536 - ORÉGANO PCT Desidratado, constituído de folhas sãs, 

ovaladas, secas, limpas, de cor verde pardacenta. Acondicionado em 

pacote plástico, íntegro, atóxico, resistente, fechado e limpo, peso 

líquido de 10g. validade mínima de 12 (doze) meses. Rotulagem de 

acordo com a legislação vigente. No ato da entrega, a validade mínima 

deverá ser igual ou superior a 80% do prazo total da validade, contado 

a partir da data de sua fabricação. 

PACOTE 50 2,37 118,50 

70 Exclusivo 

3537 - OVOS DE GALINHA DE GRANJA TIPO GRANDE Brancos, 

devem estar limpos e não trincados, acondicionados em 30 unidades 

em suporte próprio e com registro no Ministério da Agricultura. Com 

data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve 

constar o fornecedor. 

BANDEJA 120 18,00 2.160,00 

71 Exclusivo 1246 - PÃO TIPO CACHORRO QUENTE 50G UNIDADE 50 0,75 37,50 

72 Exclusivo 
3538 - PIMENTA DO REINO EM PÓ Grão seco e moído, Embalagem 

plástica com 100 g, devendo constar data de fabricação, validade. 
PACOTE 50 2,14 107,00 

73 Exclusivo 

3539 - PIMENTÃO VERDE FRESCO NOVO, DE 1ª QUALIDADE 

Grupo Retangular, Subgrupo Verde, Classe Com Aproximadamente 

Maior Que 10 E Menor Que 12cm, Sub Classe 06, Diâmetro Maior Que 

6 E Menor Que 8cm, Sem Defeitos Graves (Podridão, Murchos, 

Queimados, Danos Não Cicatrizados, Deformados E Com Ausência De 

Pedúnculo), Categoria Extra. 

KG 50 4,55 227,50 

74 Exclusivo 

3540 - PIMENTA DE CHEIRO FRESCO NOVO, DE 1ª QUALIDADE 

Grupo Retangular, Subgrupo Verde, Sem Defeitos Graves (Podridão, 

Murchos, Queimados, Danos Não Cicatrizados, Deformados E Com 

Ausência De Pedúnculo). 

KG 50 9,23 461,50 

75 Exclusivo 

3541 - POLPA DE FRUTAS INTEGRAL - SABORES DIVERSOS 

selecionada, 100% de polpa sabor acerola, alimento sem conservante, 

não alcoólico e não fermentado, isento de contaminação - distribuída 

por estabelecimento com registro no mapa em embalagem plástica, 

transparente, atóxica. 

KG 360 9,37 3.373,20 

76 Exclusivo 

3542 - PROTEÍNA (TEXTURIZADA) DE SOJA  Deverá se apresentar 

em forma de grânulos de coloração caramelada, obtida por 

processamento tecnológico adequado, sem sujidades ou materiais 

estranhos, próprio para uso em preparações alimentícias, O produto 

deverá ser isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos e/ou 

fragmentos animais ou vegetais ou outras sujidades e de infestação de 

insetos vivos. Sabor suave. Saco plástico atóxico, transparente, 

resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 1kg (um 

quilograma), contendo as seguintes informações, impressas na própria 

embalagem ou em etiqueta impermeável Validade de no mínimo 6 

meses. 

KG 50 5,68 284,00 

77 Exclusivo 

3543 - QUEIJO COALHO Semi gordo, consistência branda, macia, cor 

esbranquiçada, de primeira qualidade, resfriado (temperatura não pode 

ser superior a 8° c), embalagem em torno de 1 kg, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade. 

KG 50 27,45 1.372,50 

78 Exclusivo 1532 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG 50 28,83 1.441,50 

79 Exclusivo 
3545 - REPOLHO VERDE DE NOVA, DE 1ª QUALIDADE Grau médio 

de maturação, em kg. Em embalagem resistente, validade semanal. 
KG 50 4,87 243,50 

80 Exclusivo 

3546 - SAL MOÍDO IODADO Ingredientes: cloreto de sódio, iodo, além 

de cálcio, magnésio e outros.Com registro no M.S/M.A. Embalagem 

primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra. 

KG 50 0,63 31,50 

81 Exclusivo 
3548 - UVA ROXA De 1ª qualidade, nova e íntegra. Prazo de validade 

semanal. 
KG 50 6,79 339,50 

82 Exclusivo 

3549 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750ML Aspecto -Líquido, límpido, 

incolor, isento de partículas suspensas. Odor -  Acético, característico 

de vinagre. Fermentado acético de álcool potável, conservante e água. 

UNIDADE 50 2,46 123,00 

83 Exclusivo 1456 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM 1 KG UNIDADE 50 9,82 491,00 

84 Exclusivo 1460 - AMIDO DE MILHO (500G) UNIDADE 50 6,93 346,50 

85 Exclusivo 1464 - CAFÉ 250G UNIDADE 360 5,33 1.918,80 

86 Exclusivo 1468 - DOCE GOIABA 300G C/20UND UNIDADE 50 4,02 201,00 

87 Exclusivo 1473 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO  (AMARELA). 1KG KG 50 4,52 226,00 
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88 Exclusivo 1475 - FARINHA LÁCTEA 230G PACOTE 50 7,14 357,00 

89 Exclusivo 1487 - MARGARINA VEGETAL 1KG UNIDADE 50 9,88 494,00 

90 Exclusivo 1488 - MARGARINA VEGETAL 500G UNIDADE 50 5,23 261,50 

92 Exclusivo 1499 - REQUEIJÃO CREMOSO 220G UNIDADE 50 6,66 333,00 

93 Exclusivo 
1536 - CARNE BOVINA SALGADA TIPO CHARQUE EM PCT DE 

500G 
UNIDADE 50 19,49 974,50 

94 Exclusivo 
1548 - BISCOITO DIVERSOS (ROSQUINHO, SEQUILHO, RAIVINHA, 

CASADINHO ETC.) 
PACOTE 50 4,43 221,50 

95 Exclusivo 1556 - RAPADURA 500G UNIDADE 50 4,76 238,00 

96 Exclusivo 1561 - ABACAXI DE 1ª QUALIDADE IN NATURA UNIDADE 50 5,91 295,50 

97 Exclusivo 1562 - TOMATE DE PRIMEIRA IN NATURA KG 50 6,95 347,50 

98 Exclusivo 1459 - ADOÇANTE LÍQUIDO DE 100ML UNIDADE 30 5,08 152,40 

99 Exclusivo 1476 - FÉCULA DE MANDIOCA KG 50 4,76 238,00 

100 Exclusivo 1478 - FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA KG 50 7,17 358,50 

101 Exclusivo 1482 - FUBÁ PCT DE 500G PACOTE 50 1,50 75,00 

102 Exclusivo 1503 - SARDINHA EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE 130G UNIDADE 50 5,14 257,00 

103 Exclusivo 1504 - TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL 500ML UNIDADE 50 2,29 114,50 

104 Exclusivo 1530 - ACHOCOLATADO LÍQUIDO  DE 1 LITRO UNIDADE 50 21,87 1.093,50 

105 Exclusivo 1531 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C LITRO 50 5,34 267,00 

106 Exclusivo 1533 - APRESUNTADO FATIADO KG 50 21,83 1.091,50 

107 Exclusivo 
1538 - CARNE DE FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADO TIPO 

COXA/SOBRECOXA 
KG 120 9,41 1.129,20 

108 Exclusivo 1540 - COSTELA DE BOI KG 120 21,70 2.604,00 

109 Exclusivo 1551 - PÃO DE FORMA KG 50 10,50 525,00 

110 Exclusivo 1557 - CALDO DE GALINHA  19G UNIDADE 50 1,33 66,50 

111 Exclusivo 1567 - SALSICHA KG KG 50 7,70 385,00 

112 Exclusivo 1568 - LINGUIÇA CALABRESA KG KG 50 18,53 926,50 

113 Exclusivo 

1569 - CHÁ 100% NATURAL Produto 100% natural, acondicionado em 

caixa com 10 (dez) saquinhos de 1 g cada, contendo ingredientes e 

informação nutricional,sem corantes ou conservantes, dados do 

fabricante e data de validade. 

CAIXA 50 3,60 180,00 

114 Exclusivo 

1570 - TEMPERO EM PÓ, SACHÊ Diversos sabores Sachê, diversos 

sabores, com padrão de qualidade igual ou superior ao Sazón. Com 

identificação do produto, informação nutricional, marca do fabricante. 

PACOTE 50 2,49 124,50 

Total Geral 64.447,25 

 
1.2. Do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s). 

 
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO. 
 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1. A presente licitação é justificada pela necessidade de aquisição de materiais necessários para 

reposição do estoque do Almoxarifado para atender as demandas do Município de Viçosa, visando 
manter o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando suporte às tarefas e ações 
operacionais. 
 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 
10.520, de 2002, e do Decreto n° 3.555, de 2000. 
 

4. DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1. Neste caso específico, justifica-se que o uso do SRP foi adotado em razão da natureza do objeto, 
pois pelas características dos bens, há a necessidade de contratações frequentes para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade e programas de governo, e não é possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, o que se enquadra no art. 3º, 

mailto:prefeituravicosarn@hotmail.com


  

                                                          
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Ozéas Pinto, nº 140, Centro, Viçosa – RN. CEP: 59.815-000 - CNPJ: 08.158.198/0001-48 

E-mail: prefeituravicosarn@hotmail.com. Fone (84) 3376 -0044 * 3376 -0102 

incisos I, III e IV, do Decreto n° 7.892/2013, e no art. 3º, incisos I, III e IV, do Decreto Municipal n° 
049/2020, razão pela qual se considera cabível a adoção do SRP. 

 
 
5. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE  

 
5.1. A estimativa do valor da contratação para cada item não ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

garantindo assim o tratamento diferenciado para ME e EPP, tornando a licitação EXCLUSIVA para 
a participação dessas empresas, não havendo incidência de nenhuma das hipóteses previstas no 
art. 49, da Lei Complementar n.º 123/2006. 

 
6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

 
6.1. O prazo de entrega dos bens é de: 05 (cinco) dias após a emissão da autorização de fornecimento, 

contados do recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, em remessa Fracionada, 
no endereço: Rua Ozéas Pinto, 140, Centro, Viçosa/RN, CEP: 59.815-000. 
 

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.  
 

6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 
 

6.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 

 
6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

7. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 

7.1. Depois de recebida a documentação, o setor de gestão orçamentário-financeira procederá à 
realização do registro contábil da liquidação da despesa, obedecendo aos prazo estabelecidos pelo 
Decreto Municipal n.º 021/2018 - PMV. 
 

7.2. O pagamento será efetuado contra empenho, após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente 
rubricada pelo responsável pelo recebimento e liquidada, por intermédio da Prefeitura. 
 

7.3. O responsável pelo atesto da pertinente despesa, conferirá a documentação legalmente exigível 
para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto aos respectivos órgãos expedidores, 
as autenticidades das certidões de regularidade apresentadas, bem como se o objeto atendem às 
especificações e condições deste contrato, assim como estabelece o art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, de modo que, em não sendo detectada pendência, será emitido o atesto. 
 

7.4. Após o cumprimento de todas as providências que trata os itens anteriores, a documentação deverá 
ser imediatamente remetida ao setor competente para fins de pagamento. 
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7.5. O pagamento será efetuado de acordo com a Resolução n.º 032/2016 – TCE/RN, subsidiada pelo 
art. 5º da Lei 8.666/93 e regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 021/2018 - PMV, obedecendo a 
ordem cronológica dos credores cujas despesas já foram liquidadas. 
 

7.6. No âmbito de cada unidade gestora, o pagamento das despesas orçamentárias será efetuado após 
expedição da ordem de pagamento a que se refere o art. 64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de 
recursos, e os prazos: 

 
7.6.1. de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento 

equivalente, conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com relação às obrigações de baixo valor, que são as obrigações cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24.  

7.6.2. de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos 
demais casos, como prevê a alínea “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 

 
7.7. Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, as certidões negativas, ao 

fornecimento do objeto ou de parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis à unidade 
gestora exclusivamente quanto ao credor correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento 
das liquidações e pagamentos aos demais credores posicionados em ordem cronológica das 
exigibilidades. 
 

7.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante. 
 

7.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
contratante. 
 

7.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.   
 

7.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  
 

7.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 
 

7.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

7.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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7.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) 

365 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
8.1. São obrigações da Contratante: 

 
8.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 
8.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
 

8.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 

8.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
 

8.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 

8.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 

 
9.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade; 
 

9.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 

9.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos; 
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9.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
 

9.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

9.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  
 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 

 
11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 
11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

 
12. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 
12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 

 
12.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado 

a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.  
 

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 
13. DO REAJUSTE 

 
13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 
 

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 

 
13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.  
 

13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
 

13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
 

13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 

13.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

14. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 
 

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução do contrato. 
 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 

 
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 
15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
15.1.3. fraudar na execução do contrato; 
15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
15.1.5. cometer fraude fiscal; 
15.1.6. não mantiver a proposta. 
 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
15.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 
15.2.2. multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
15.2.3. multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 
15.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
15.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos;  

15.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
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15.3. As sanções previstas no primeiro, quinto, sexto e sétimo do subitem anterior poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas e os profissionais que: 

 
15.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
15.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
15.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 
 

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 
15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
 

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 
15.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
 

15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 

15.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  
 

15.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 

15.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 
de agente público.  
 

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
 
16.1. O custo estimado da contratação é de R$ 64.447,25 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e 

quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos). 
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Viçosa/ RN, 20/04/2021. 
 
 
 

 
FRANCISCO UBIRACI NOBRE PEREIRA 

Sec. Mul. de Administração 
Órgão Gerenciador 

 
 
 
 
 
O presente Termo de Referência foi aprovado por: 
 
 
 
 
 
 
 

VICTOR RAMON ALVES 
Prefeito Municipal 
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