
            CONVITE N.º 035/2014 
 
  A Prefeitura Municipal de Tavares, através do seu Departamento de 
Compras e Licitações, sito na Rua Abílio Vieira Paiva, n.º 228, em Tavares, 
Estado do Rio Grande do Sul, pela presente convida V.S.ª, a participar da 
Licitação acima identificada, cujo processo e julgamento serão realizados em 
conformidade com os preceitos da Lei n.º 8.666 de 21/06/93, sob as seguintes 
condições: 
 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentício, material de limpeza e produtos de 
higiene para uso respectivamente no preparo do lanche das crianças e adolescentes 
dos projetos sócio-educativos do CRAS, bem com na manutenção e limpeza do 
prédio, que tem como foco famílias em vulnerabilidade social e em  situação de 
risco, objetivando o fortalecimento dos vínculos afetivos e estimulo a autonomia, 
bem como a cidadania, para os meses de Abril, Maio e Junho de 2014, conforme 
relação abaixo: 
 

Nº Quant. 
 

Especificações dos produtos 
não perecíveis Unidade  R$ un. R$ Total 

01 30 

Achocolatado em pó, com 
identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade. 
Embalagem: pacote de 400 
gramas. Ingredientes mínimos: 
açúcar, cacau em pó, minerais 
e vitaminas. 

Unidade 

  

02 10 

Amido de milho.  Pacote de 500 
g, embalagem plástica atóxica, 
resistente e transparente com 
caixa de externa de papelão. 

Unidade 

  

03 300 Arroz branco tipo 01, longo fino, 
polido, embalagem com 1 kg. 

Kg   

04 300 

Açúcar cristalizado tipo I 
embalagens de 2 kg, resistente 
e transparente, com data de 
fabricação e prazo de validade 
de 24 meses, bem visíveis na 
embalagem.  

Unidade 

  

05 14 Aveia em flocos. Embalagem 
250g 

Unidade   
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06 10 Batata palha, embalagem termo 
soldada de 90g. 

Unidade   

07 80 
Biscoito doce sortido. Boa 
qualidade. 
Embalagem: pacote de 400 gramas. 

Unidade 
  

08 100 
Biscoito, doce tipo Maria, com dupla 
proteção – pacotes de 400 g. 
Embalagem íntegra.  

Unidade 
  

09 100 
Biscoito salgado integral, com dupla 
proteção de plástico– pacotes de 
400 g. Embalagem íntegra. 

Unidade 
  

10 80 

Biscoito doce tipo leite, formato 
quadrado, estampado, textura 
levemente ondulada, coloração 
dourada em pacotes de 370g com 
dupla embalagem. 

Unidade 

  

11 4 Canela em pó. Pacote 100g Unidade   
 

12 4 Cravo da índia. Pacote 100g Unidade   
 

13 18 

Café em pó torrado e moído; tipo 
tradicional, 
em embalagens de 500 
gramas,embalagem a vácuo. 

Unidade 

  

14 06 Café solúvel em granulado, extra 
forte. Embalagem de 200g. 

Unidade   

15 10 Chá sabor camomila em caixas 
contendo 10 saches. 

Unidade   

16 10 Chá sabor morango em caixas 
contendo 10 saches. 

Unidade   

17 10 Chá sabor erva cidreira em caixas 
contendo 10 saches. 

Unidade   

18 10 Chá sabor maçã em caixas 
contendo 10 saches. 

Unidade   

19 16 

Chimia de frutas, sabores variados 
(morango, abóbora com coco, 
goiaba, uva) em pote plástico 
resistente de 350g. 

 

  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
           ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
        ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



 
 
 
 

     
 

 20 
30 Chocolate em pó, 

embalagem de 400g 
Unidade   

21 10 Coco seco sem açúcar. 
Embalagem de 100g 

Unidade   

22 20 

Doce de leite pastoso, cor 
marrom escuro em potes de 
400g. Composto de leite 
integral, açúcar, soro de leite 
em pó, amido de milho, 
bicarbonato de sódio. 

Unidade 

  

23 20 

Extrato de tomate 
concentrado em sachê de 
aproximadamente 340g. 
Ingredientes: polpa de 
tomate, sal e açúcar. 
Produto sem conservantes. 

Unidade 

  

24 30 
 
Ervilha verde em Grãos Sache 

 
 
 

 

25 200 

Farinha de trigo especial, 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, embalagem de 
1kg.  

Kg 

  

26 200 

Feijão preto tipo I, classe 
preto grãos de tamanho 
homogêneos e brilhantes, 
excelente cozimento e caldo 
encorpado. Embalagem 
plástica de 1 kg. 

Kg 

  

27 60 

Fermento químico em pó 
para bolo, com amido de 
milho, bicarbonato de sódio 
e ácido fumárico ou fosfato 
monocálcico monohidratado 
em latas de 100g, cm lacre 
aluminizado inviolável. 

Unidade 

  

28 80 
Fermento biológico seco 
para pão, embalagem de 
10g 

Unidade 
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29 06 

Filtro de papel, com micro furos 
e dupla costura, tamanho médio 
103. Embalagem com 30 
unidades. 

Unidade 

  

30 168 

Leite UHT integral, 
embalagem tetra Pack de 1 
litro. Ingrediente: leite 
integral, estabilizantes citrato 
de sódio, monofosfato de 
sódio 

Litro 

  

31 100 

Leite em pó integral 
instantâneo. Ingredientes: 
leite fluido integral e 
emulsificante lecitina de soja, 
sem glúten, pacotes de 400g. 

Unidade 

  

32 100 
Macarrão com ovos, 
espaguete, embalagem 
plástica de 500g. 

Unidade 
 
 
 

 
 

33 10 Pipoca 500g Pacote   
 

34 80 Pó para refresco. Sabores 
variados 

Kg   

35 40 Massa para pastel disco 
grande. Embalagem de 500g. 

Pacote   

36 30 Milho verde em grãos Sache 
 

  

37 12 

Pó para gelatina. Sabores: 
Cereja, Framboesa, Morango, 
Abacaxi, limão, Uva. 
Embalagem de 1 kg 

Kg 

  

38 210 Óleo de soja refinado 
embalagem de 900ml. 

Unidade   

39 10 Orégano. Pacote de 100g Unidade  
 

 

40 20 Sal refinado. Pacote de 1 kg kg  
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41 50 
Sardinha enlatada. Em latas 
sem ferrugem e/ou 
amassadas de 125 g. 

Lata 
  

42 30 

Sucrilhos, flocos de milho 
açucarado com farinha de 
milho integral enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 
amido, cacau em pó, óleo de 
palma, sal, sais minerais e 
vitaminas, oleína de palma. 
Sabor chocolate . 
Embalagem 330g. 

Unidade 

  

43 30 

Sucrilhos, flocos de milho 
açucarado com farinha de 
milho enriquecida com ferro e 
ácido fólico (da qual 48% é 
farinha integral), açúcar, sais 
minerais e vitaminas, sal, 
farelo de milho.  Embalagem 
330g. 

Unidade 

  

44 10 
Tempero completo sem 
pimenta. Embalagem de 500g 

Unidade 
 
 

  

45 03 
Vinagre de maçã em garrafas 
plásticas de 750 ml. Unidade 
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46 50 

Carne de 1º resfriada sem 
osso corte patinho inteiro 
extremamente limpo, sem 
nervos, gorduras ou peles.  
A carne deve estar fresca, 
com aspecto vermelho 
brilhante, odor e consistência 
característica. Embalagem 
transparente de até 2 kg, 
etiquetada com peso e nome 
da escola. 

Kg 

  

47 60 

Carne moída de 1º, corte 
patinho, resfriada de moagem 
grossa, sem nervos, 
gorduras ou peles. A carne 
deve estar fresca, com 
aspecto vermelho brilhante, 
odor e consistência 
característica. Embalagem 
transparente de até 2 kg, 
etiquetada com peso e nome 
da escola.  

Kg 

  

48 150 

Coxa e Sobre coxa de frango 
sem dorso , congelado, em 
embalagem plástica de 2 a 3 
kg.  

Kg 

  

49 15 
 
Lingüiça defumada 

Kg 
 
 

  

50 60 
 
Peito de frango congelado, em 
embalagem plástica.  

Kg 
 
 

  

51 40 
Salsicha de frango. Ingredientes: 
carne mecanicamente separada 
de ave, água e carne de frango. 

Kg 
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52 70 

Ovo branco de galinha- casca 
isenta de rachaduras e sujidades, 
parasitas ou larvas; não deve 
apresentar quaisquer lesões de 
ordem física, mecânica ou 
biológica. Precedência 
comprovada de estabelecimento 
inspecionado. 

Dúzia 

  

53 50 

Queijo mussarela. 
Ingredientes: Leite 
pasteurizado, sal, cloreto de 
Ca, coalho, fermento lácteo, 
não contém glúten. 

Kg 

  

54 50 

Apresuntado fatiado, 
embalagem plástica de 
200g,produto industrializado, 
obtido a partir de cortes de 
pernil e paleta de suínos, 
suavemente condimentado. 

Kg 

  

55 12 

Margarina vegetal sem sal, 
em pote plástico de 500g. 
Ingredientes: Óleos vegetais 
líquidos e interesterificados, 
vitamina A, estabilizante 
mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos e ésteres de 
poliglicerol, aroma idêntico ao 
natural, antioxidantes e 
corante de urucum, sem 
gordura trans e sem glúten. 

Unidade 
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56 200 

Bebida láctea fermentada de 
leite pasteurizado 
semidesnatado, de soro de 
leite/ou soro de leite em pó 
reconstituído, açúcar, polpa 
de frutas, regulador de 
acidez ácido lático, 
espessantes polvilho de 
mandioca e 
carboximetilcelulose, em 
garrafas plásticas de 900 ml. 
Sabores: Morango, coco, 
ameixa e salada de frutas. 

Unidade 

  

57 4 
Requeijão cremoso, 
embalagem plástica 
resistente de 200g. 

Unidade 
  

58 12 Creme de leite UHT. 
Caixinhas de 200g 

Unidade   

59 06 
Creme de leite pasteurizado 
tipo nata.  Embalagem de 1 
kg 

Kg 
  

60 26 Leite condensado, 
embalagem de 395g 

Unidade   

Nº 

 

Quan
t. 
 

Especificações dos 
produtos panificação Unidade R$ un. R$ 

Total 

61 60 

Pão de forma branco, 
fatiado, ultramacio, em 
embalagem plástica 
transparente. Ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida 
com ferro, água, açúcar 
refinado, sal, gordura 
animal, fermento biológico, 
conservador propionatado 
de Ca. Validade mínima 
aceita a partir da entrega 6 
dias 

Unidade   
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62 40 Pão tipo Francês 
 

Kg   

63 30 

Pão bisnaguinha, 
embalagem plástica de 
300g, resistente atóxica. 
Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, ovo, glúten, sal, 
soro de leite, farinha de soja 
emulsificante lecitina de soja 
e conservador propionato de 
cálcio. Validade mínima 
aceita a partir da entrega 12 
dias. 

Unidade   

64 15 

Abóbora tetsukabuto, 
Fresca, apresentando 
coloração verde por fora e 
amarelada por dentro, 
tamanho uniforme. Não 
apresentando defeitos de 
origem física e mecânica, 
sem manchas, 
machucaduras, bolores, 
sujidades, ferrugem, 
perfurações, cortes ou 
outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e 
qualidade 

Kg 

  

65 20 

Abacaxi de terra de areia 
com grau de maturação 
médio, sem apresentar 
machucado na casca. 

Kg 
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66 2 

Alho em cabeças com 
dentes grandes, sem 
brotamento. Produto deve 
ser novo, firme. 
Acondicionado em 
embalagem transparente e 
resistente. 

Kg 

  

67 18 

Alface verde, de 1º 
qualidade, folhas sã, sem 
rupturas, sem apodrecidos 
ou amarelamento. 
Acondicionado em 
embalagem transparente e 
resistente. 

Pés 

  

68 80 

Banana branca de 1º 
qualidade, grau médio de 
amadurecimento com 
cascas sãs, sem rupturas. 
Acondicionado em 
embalagem transparente ou 
sacolas e resistente. 

Kg 

  

69 25 

Batata inglesa nova de 1º 
qualidade tamanho médio 
homogêneo, casca lisa sem 
esverdeado e limpa. 
Acondicionado em 
embalagem e resistente. 

Kg 

  

70 10 

Beterraba com talos de 1º 
qualidade com casca sã 
sem ruptura. Não pode 
apresentar aspecto murcho 
e enrugado. Acondicionado 
em embalagem transparente 
e resistente. 

Kg 

  

71 20 

Cebola branca sem réstia, 
tamanho médio homogêneo 
nova de 1º qualidade com 
casca sã sem ruptura e sem 
casca solta. Acondicionado 
em embalagem transparente 
e resistente. 

Kg 
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72 20 

Cenoura amarela sem 
talos, tamanho médio 
homogêneo, nova de 1º 
qualidade. Acondicionado 
em embalagem 
transparente e resistente. 

Kg 

  

73 6 
 
Couve-flor. 1º Qualidade Unidade 

 
 
 

 

74 08 

Repolho verde desfolhado, 
de 1º qualidade. Aos e 
mesmos devem conter 
folhas bem verdes, sem 
amarelados ou 
apodrecidos. 
Acondicionado em 
embalagem transparente e 
resistente.  

Unidade 

  

75 60 

Laranja suco, nova de 1º 
qualidade, grau de 
amadurecimento médio, 
com casca sã, sem 
rupturas. Acondicionado 
em embalagem 
transparente e resistente. 

Kg 

  

76 50 

Maçã vermelha Fuji, nova 
de 1º qualidade grau médio 
de amadurecimento, casca 
sã, sem rupturas. 
Acondicionado em 
embalagem transparente e 
resistente. 

Kg 
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77 06 

Pimentão verde de 1º 
qualidade, casca sã, sem 
rupturas. Acondicionado 
em embalagem 
transparente e resistente. 

Kg 

  

78 30 

Tomate paulista, grau 
médio de amadurecimento 
de 1º qualidade, casca sã, 
sem rupturas. 
Acondicionado em 
embalagem transparente e 
resistente. 

Kg 

  

79 20 

Limão itati para suco. Grau 
de amadurecimento 
adequado com ausência de 
manchas na casca e dor 
uniforme.  

Kg 

  

80 20 

Maracujá grau de 
maturação adequado, 
textura firme, sem 
machucados ou partes 
amolecidas. Acondicionado 
em embalagem 
transparente e resistente. 

Kg 

  

81 20 

Mamão formosa de 1º 
qualidade, grau de 
maturação adequado 
(semi-maduro), tamanho 
grande, casca sã. 
Acondicionado em 
embalagem transparente e 
resistente. 

Kg 
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MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 
ITE
M 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UN 

82 

Água sanitária, composição química hidróxido 
de sódio  
e carbonato de sódio, princípio ativo: 
hipoclorito  
de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% 
p/p,  
aplicação lavagem e alvejante de roupas,  
banheiros, pias, tipo comum, frasco de 2 litros 

40 Un. 

83 
Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em 
geral,  
teor alcoólico 92,8 INPM, unidades de 1 litro 
cada. 

05 Un. 

84 Álcool gel, 70%, embalagem de 500g. 30 Un. 

85 
Amaciante de roupa, aspecto físico líquido  
viscoso, fragrância talco, suave, floral paris, 
aplicação em artigos têxteis, solúvel em água, 
de embalagem com 2 litros. 

12 Un 

86 Baldes para uso com bruxa. 05 Un. 

87 ZigZag Mop Sekito com refil 05 Un. 

88 
Bobina plástica picotado em rolo. Medindo 35 x 
50 em polietileno transparente atóxico. Com 
500 unidades. 

2 Un. 

89 Borrifador de álcool com capacidade para 500 
l. 

05 Un. 

90 Cabo de madeira com envoltorio plástico 40 
cm, cabo com rosca plástica. 

10 Un. 

91 Copos descartáveis, material polipropileno  
atóxico, capacidade 200 ml. Tiras com 100 un.  

40 Un. 

92 
Desinfetante para banheiro com aroma 
eucalipto, talco na cor leitosa com ação 
germicida e bactericida. Embalagem 2 litros. 

30 Un. 

93 

Detergente líquido para louças, composto de 
tensoativos  
Aplicação: remoção de gorduras de louças, 
talheres e panelas, aroma neutro, com 
tensoativos  biodegradável. Frasco de 500 ml. 

50 Un. 
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94 Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas  

sintéticas, com haste e suporte. 
04 Un. 

95 
Escovão plástico para limpeza em geral, oval, cerdas 
e suporte plástico. Medindo aproximadamente 
12x6x4cm. 

04 Un. 

96 Esfregão de aço duplo. 06 Un. 

97 
Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e  
outra áspera, espuma/fibra sintética, formato  
retangular, abrasividade alta/mínima, aplicação 
limpeza em geral. 

15 Un. 

98 
Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade 
mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote de 
60g com 8 unidades cada. 

10 Un. 

99 Flanela de algodão, amarela, para limpeza. Tamanho 
grande. 

10 Un. 

100 Fósforo, pacote com 10 caixas de 40 un cada. 02 Pacote 

101 Guardanapo de papel branco, tamanho mínimo 
24x22cm, pacote contendo 50 un. 

10 Pacote 

102 Garfo plástico descartavel branco para bolo pacote 50 
unidades. 

20 Pacote 

103 Inseticida aerosol, inodoro, a base de água, para  
moscas, mosquitos e baratas, frasco 300ml. 

02 Un. 

104 
Limpador para forno . Informação Adicional: Limpa 
forno, dissolve gorduras incrustadas em fornos, 
chapas e grelhas de ferro. 

02 Un. 

105 

Limpador de uso geral (multiuso), tubo com 500 ml. 
Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados, fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de 
dedos, riscos de lápis. Aromas variados. 

30 Un. 

106 Limpador instantâneo (limpa vidro) 500 ml. Com spray 
de espuma. 

10 Un. 

107 Lixeira em plástico tipo cesta,capacidade  8 a 10 
litros. 

10 Un. 

108 
Luvas de borracha, material látex natural, tamanho 
médio, cor amarela, características adicionais 
aveludada internamente e antiderrapante, uso 
doméstico. 

10 Un. 

109 
Lustra móveis 200 ml, componentes ceras 
naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e 
superfícies. 

05 Un. 
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110 Pano de chão comum grande (cru) Tamanho mínimo 

80 x 50 
20 Un. 

111 Pano de louça. Medindo 50 cm x 65 cm, branco sem 
estampa, com bainha 90% algodão. 

40 Un. 

112 Pá plástica para lixo, mínimo de 20 cm de largura. 06 Un. 

113 
Papel higiênico, cor branca, não reciclado, folha dupla, 
picotado, neutro, rolos com 60 m de comprimento e 10 
cm de largura, pacote com 4 rolos, fardo com 16 
pacotes. 

05 Fardo 

114 Papel toalha, folha dupla picotada, branca, tamanho 
22,5 x 21,50 cm, com 60 folhas, pacote com 2 rolos. 

15 Un. 

115 
Papel toalha, interfolhas, branco, não reciclado, 
tamanho 20 x 27 cm, 2 dobras.Embalagem com1000 
unidades 

10 Un. 

116 Papel laminado pequeno 10 Rolo 

117 

Papel filme pequeno 

06 Rolo 

118 Prato plástico descartável branco lanche 15 cm pacote 
com 10 unidades. 

50 Un. 

119 Prendedor de roupa de plástico, pacote com 12 
unidades. 

10 Un. 

120 
Pacote de saco plástico para lixo, não 
reciclado, preto, capacidade 15 litros. Com 10 
unidades. 

50 Pacote 

121 
Pacote de saco plástico para lixo, não 
reciclado, preto, de boa qualidade capacidade 50 
litros. Com 10 unidades. 

70 Pacote 

122 Pilha alcalina palito 10 Un. 

123 Pilha alcalina pequena 10 Un. 

124 Pedra para vaso sanitário. 20 Unidade 

125 Refil para zigzag mop sekito 05 Un. 

126 Sabão em barra amarelo. 20 Barra 

127 Sabonete glicerinados 30 Unidade 
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128 Saponáceo em pó com detergente, tubo com 300 
gramas. 

10 Un. 

129 

Sabão em pó, caixa de 1 kg com tensoativos, 
coadjuvante, cinergista,branqueador 
ópticos,enzimas, tampamentos,corantes, 
alevandor de espuma, carga, perfume e água, 
produto acondicionado em caixas de papelão de 1 
kg. 

15 Kg 

130 
Sabonete líquido anti-séptico, aspecto líquido 
físico perolado e cremoso, Exceto  aroma de erva-
doce, acidez neutro-PH de 1 à 5 litros. 

04 Un. 

131 Soda cáustica em escamas, 99%, pacote 1 kg. 03 Kg 

    

132 
Suporte para sabonete líquido/ álcool gel com 
reservatório, base em metal para fixação na 
parede, recipiente em plástico ABS, branco, 
capacidade mínima de 800 ml. 

10 Un. 

    

    

133 
Toalha de lavabo (mão) 100% algodão medida 
aproximada 0,30 x 0,45 cm, somente  cores 
escuras. 

80 Un. 

134 

Vassoura de nylon com cerdas macias, cepo 
plástico de 22 cm, cerdas de 11,5 cm com 
plumagem nas pontas, com cabo rosqueado de 
madeira plastificada, para limpeza em geral, tipo 
doméstica. 

60 Un. 

 
 
                      2. Do recebimento e abertura das propostas: 
 
                      Local: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Tavares 
              Data: 07/04/2014 
              Horário: 9:30 Horas 
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                   3. Da proposta 
 
    As propostas deverão ser apresentadas através de dois envelopes, nº 
01 Documentação e nº 02 Proposta Financeira, conter a identificação da empresa, 
propostas datilografadas, datadas e assinadas pelos representantes legais das 
Licitantes, rubricadas, isentas de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 
contendo necessariamente, o seguinte: 
 
  A Documentação que deverá ser apresentada, atendendo o art. 27 da 
Lei n.º 8.666/93, desta Licitação, consistirá de:  
  
  I - Certidão Negativa de Débito (CND), para com a Previdência 
Social, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de acordo com o 
art. 17, inciso I da Lei n.º 8.212/91;   
 
  II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) fornecido pela Caixa Econômica Federal, conforme dispõe a Lei 
n.º 8.036/90; 
   
  III - Certidão Negativa de Débito(CND) Federal, Estadual e 
Municipal. 
 
                 IV- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista-CNDT conforme 
Resolução Administrativa nº1470, de 24 de Agosto de 2011, do Tribunal Superior 
do Trabalho. 
                        
                 V- Alvará de Inspeção Sanitária 
 
                  VI  -   Os documentos exigidos neste edital só serão aceitos originais 
ou cópias autenticadas. 
 
                 4. Condições de fornecimento/pagamento 
 
                  a) O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho junta a 
Secretaria de Finanças de forma parcelada prestando-se 35% do valor contratado 5 
(cinco) dias após a assinatura do contrato e entrega do material licitado, 35% em 
30 dias após o pagamento da    primeira parcela e 30% em trinta dias após o 
pagamento da segunda parcela, conforme verba recebida do recurso PAIF-CRAS, 
através da seguinte dotação orçamentária: 
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  08 - Secretaria Mun. de Trabalho Ação Soc.Hab.Cidadania 
  Atividade:2098–Programa PAIF-CRAS 
  Rubrica: 2171- 33.90.30.07– Gêneros de alimentação 
  Rubrica: 21722-33.90.30.22-Material de Limpeza e Produtos.de Higienização 
 
                   5. Critério de julgamento. 
        O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função 
do menor preço item por item cotado para o fornecimento, classificando-se em 
primeiro lugar a proposta formulada de acordo com as especificações do item 1 e 
que consignar o menor preço. Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério do § 2º do 
art. 45  da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
                    6.  Condições gerais: 
    a) O objeto será recebido e aceito após sumaria inspeção realizada 
pelos órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado caso desatenda as 
especificações exigidas; 
                     b) As propostas que não atenderem as condições desta licitação, que 
oferecerem vantagens nela não previstas ou contiverem preços excessivos ou 
manifestamente inexeqüíveis, serão desclassificadas; 
                         c) O atraso no cumprimento do prazo de entrega, implicar multa de 
até 30% sobre o valor do fornecimento, reajustado, calculado pela fórmula 
M=20/PE x D, sendo M=percentual da multa, PE = prazo de entrega, D= número 
de dias de atraso. 
              Informações complementares poderão ser obtidas no endereço 
indicado para recebimento das propostas, entre 8:00 e 11:30 ou 13:30 e 17:00 
horas ou pelo telefone 3674.1513. 
 
       Tavares, 28  de março de 2014 

 
 
                                        Rosemere da Silva Terra 
                               Diretora do Depto de Compras e Licitações 
 
 
 
 

        Examinado e Aprovado 
                            Valdir Boniatti 
                         OAB/RS n.º 35.067  
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