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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  

OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA A FITO, CONFORME ANEXO I, DO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 005/19. 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL para AQUISIÇÃO DE BENS  n° 005/19 

MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

PROCESSO n° 408/19 

DATA DA REALIZAÇÃO:  28/11/19  a partir das 10 horas  

LOCAL: Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – Osasco - SP 

 

A FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO (FITO), por meio do DEPARTAMENTO DE 

LICITAÇÕES E COMPRAS, torna público a quem possa se interessar, que, por ordem do 

Senhor Presidente da FITO e conforme processo administrativo n.º 404/19, acha-se aberto 

o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/19, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, 

objetivando a Aquisição de utensílios diversos para a FITO, conforme anexo I, do edital de 

pregão presencial 005/19, processo 408/19.  O presente certame será regido pela Lei 

federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto n.º 9.302/04, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993 e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

anexos, que dele fazem parte integrante.  

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

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

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.  

A sessão de processamento do pregão será realizada na Rua Camélia, 26 – Jardim das 

Flores – Osasco – SP – CEP 06110-300 (na sala da Presidência – Administração), iniciando-se 

o credenciamento às 10 horas do dia 28/11/19.  A sessão será conduzida pelo Pregoeiro 

com o auxílio da Equipe de Apoio, designados por meio da Portaria n.º 008/19.  

I - DO OBJETO  

1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição dos bens relacionados no Anexo I, 

observadas as especificações ali estabelecidas, visando aquisições futuras, em 

atendimento à solicitação da Presidência da FITO.  

1.1 - O objeto executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade 

requeridas, obedecendo-se as exigências mínimas do mercado.   Caso haja dúvida 

quanto à qualidade do produto ou alteração em seu estado normal, no ato da entrega, 

o mesmo não será recebido pelo Almoxarifado.  Se a alteração for verificada após a 

entrega, o produto será submetido à análise e, atestada a alteração, será trocado pelo 

fornecedor por produto igual, em igual quantidade e em condições de consumo.  A 

qualidade do produto, as condições de consumo e o envase serão atestados pelo 

próprio almoxarifado, no ato do recebimento.   



     

2 

 1.1 -  Os produtos adquiridos para Creche o Mundo da Criança serão entregues no 

almoxarifado da Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – Osasco – SP, nos horários das 9 às 

17 horas, de segunda à sexta feira, observado o horário de almoço das 12:30 às 13:30. 

 1.2 – O PRAZO DE ENTREGA SERÁ DE SETE DIAS ÚTEIS CONTADOS DA EMISSÃO DA 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.  

II - DA PARTICIPAÇÃO:  

Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes 

deste Edital.  

III - DO CREDENCIAMENTO  

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

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

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura;  

 

b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

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

comprove os poderes do mandante para a outorga.  

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

oficial de identificação que contenha foto.  

3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

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

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

No dia 28/11/19, após o credenciamento, serão entregues os envelopes PROPOSTA 

COMERCIAL E HABILITAÇÃO nos moldes do previsto neste Edital 005/19.  

 

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

modelo estabelecido no Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 

1 e 2.  

2 - A PROPOSTA e os documentos para HABILITAÇÃO deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis.   
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3 - Em quaisquer dos casos, os envelopes estarão lacrados e conterão, em sua parte 

externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  

 

Envelope nº 1 – Proposta LOTE N.º   (identificar o número correspondente ao lote) 

Pregão para Aquisição de utensílios diversos para a FITO, conforme anexo I. 

Edital de Pregão Presencial 005/19  

Processo 408/19 

 

Envelope nº 2 - Habilitação  

Pregão para Aquisição de de utensílios diversos para a FITO, conforme anexo I. 

Edital de Pregão Presencial 005/19  

Processo 408/19 

 

 

3 - A proposta (modelo constante do Anexo V) deverá ser elaborada em papel timbrado 

da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões 

ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

procurador, juntando-se a procuração.   Será aceita a entrega da proposta em meio 

magnético, desde que de acordo com aquele disponibilizado pela Fundação.  Os dados 

constantes do meio magnético serão importados no momento da abertura das propostas 

e conferidos com os valores constantes da proposta escrita.  O meio magnético deve 

integrar o envelope proposta. 

 3.1 – Se uma mesma empresa concorrer a MAIS de UM LOTE, deverá APRESENTAR 

ENVELOPE PROPOSTA SEPARADO PARA CADA UM DOS LOTES que estiver concorrendo 

(IDENTIFICANDO NO LADO EXTERNO QUAL O LOTE CORRESPONDENTE, COMO DETALHADO 

NO ITEM II).   

 3.2 – Será aceito um único “Envelope habilitação” para os participantes que 

concorrerem a mais de um 

 

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

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada 

do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

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

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  

 

b) número do processo e do Pregão para aquisição de bens;  

 

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, 

marca e modelo do produto cotado, em conformidade com as especificações do 

descritivo - Anexo I deste Edital;  
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d) preço unitário, total, por item, bem como o VALOR GLOBAL DO LOTE, em moeda 

corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, 

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

propostos deverão estar incluídos todos os itens necessários para a entrega do bem, 

inclusive mão de obra de eventual montagem do produto, além do lucro, todas as 

despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 

todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto 

da presente licitação;  

 

e) prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 DIAS; 

 

f) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável;  

 

g) A PROPOSTA DE PREÇOS será devidamente preenchida e assinada, EM PAPEL E EM 

CD ROM OU PEN DRIVE, com o custo unitário e total proposto para cada item, o total 

geral (custo), o valor total  proposto, o local e data, cujos itens, discriminações, e 

quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente 

estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS; 

 

h) O objetivo do envio da PROPOSTA EM CD ROM ou PEN DRIVE é facilitar os trabalhos 

na sessão de pregão, por isso o PREENCHIMENTO DA PROPOSTA será enviado no 

FORMATO XML por meio do programa DIGI PROP.EXE disponível no site da FITO no 

endereço http://fito.edu.br/portal-da-transparencia/licitacoes enviado juntamente 

com o EDITAL e precisará seguir as seguintes observações: 

 

 h.1)  A proposta estará disponível no site para download; 

 

 h.2)  O aplicativo DIGI PROP estará disponível no site para download através de 

um link; 

 

 h.3 Basta fazer o download do programa DIGI PRO disponível e procurar a 

proposta baixada para importação e preenchimento dos itens juntamente com a A 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE; 

 

 h.4)  O programa DIGPROP se torna um aplicativo do tipo arquivo XML (Excel). O 

programa funciona para que o licitante possa preencher os valores dos seus itens 

antes do acontecimento do pregão, sendo assim, após a digitação dos itens, é feito a 

importação dos dados para o pregão. Para que esta importação aconteça é 

necessário a entrega deste arquivo proposta digitado e salvo em cd ou pendrive. 

lembrando que devera ser preenchido de acordo com o arquivo XML disponibilizado 

para download, correspondente à licitação. Nota: A mídia utilizada somente poderá 

conter o Arquivo e mais nada. Este arquivo também deverá ser impresso assinado e 

ambos (mídia e a impressão assinada colocados no envelope)  

 

i) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto, inclusive a eventual montagem, 

instalação do produto e transporte dos produtos para a entrega, ou seja, Todos os 

dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com fidelidade os 

custos especificados; 

 

http://fito.edu.br/portal-da-transparencia/


     

5 

j) A Planilha de Quantidades e Preços, deverá ser obrigatoriamente apresentada em 

arquivo digital (CD-Rom ou PEN DRIVE), conforme modelo fornecido pela FITO e de 

acordo com o descrito no item “H” e subitens. 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  

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

relacionados os quais dizem respeito a:  

a) registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial;  

c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;  

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 1.1 não precisarão 

constar do Envelope "Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão.  

1.2 - REGULARIDADE FISCAL  

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  

 

c) certidões de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou 

outra prova equivalente, na forma da lei;  

 

d) certidões de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e 

com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

 

e) certidões de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e com a 

Procuradoria da Fazenda Nacional; 

f) certidão negativa fiscal Municipal com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme 

estabelecido na Lei Federal nº 12.440/2011, mediante apresentação de CNDT - Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452/1943. 
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 1.2.1 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, 

certidões positivas com efeito de negativas. 

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2018), 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 3 (meses) da data de apresentação da proposta, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa; 

 

 a1) Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o 

balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e 

demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento; 

 

        b) Prova de capital social integralizado ou patrimônio líquido, mediante comprovação 

pelo balanço patrimonial, ou contrato social ou estatuto social registrado na Junta 

Comercial até a data da entrega dos envelopes, no valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais); 

 

c) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física, se for o caso, com prazo de validade em vigor na data de 

entrega dos envelopes, ou emitida em até 60 (sessenta) dias anteriores à data da entrega 

dos envelopes, caso não possua prazo de validade indicado. 

 

 

1.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

Três ou mais atestados de capacidade técnica fornecidos obrigatoriamente por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, comprovando aptidão da empresa para 

fornecimento dos produtos com as mesmas características e em quantidades compatíveis 

com as previstas no Anexo I, indicando os prazos ou a periodicidade do fornecimento.   

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES  

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

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, conforme modelo constante do anexo III; 

b) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

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

Administração, conforme modelo constante do anexo IV.  

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

2.1 - Os interessados cadastrados em órgão da Administração Direta do Município de 

Osasco (Poder Executivo), na correspondente especialidade, deverão apresentar o 

respectivo comprovante de registro cadastral, acompanhado dos documentos 

relacionados nos subitens 1.1, 1.2, alíneas "a" a "c", e 1.3, do item VI, que não tenham sido 

apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com os 

respectivos prazos de validade, na data de apresentação das propostas, vencidos.  
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2.1.1 Os documentos relacionados nos subitens 1.2, alíneas "d" e "e", 1.3, e 1.4, do item VI, 

deverão ser obrigatoriamente apresentados pelos interessados cadastrados.  

2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas.  

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se, no dia 28/11/19, às 10 HORAS, com o 

credenciamento dos interessados em participar do certame referente aos três, 

com duração mínima de 30 minutos.  

2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a DECLARAÇÃO DE 

PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com o 

estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de 

preços e os documentos de habilitação.  

3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

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

 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes.  

4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 

correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 

unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 

proposta.  

5.  Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes.  

6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 

com observância dos seguintes critérios:  

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

àquela.   

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

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes; 

c) O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço 

e os demais em ORDEM DECRESCENTE DE VALOR, decidindo-se por meio de sorteio 

no caso de empate de preços;  

d) A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 

de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a 

definição completa da ordem de lances; 

e) Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 2%, 

aplicável inclusive em relação ao primeiro; 
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f) A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinarem da formulação de lances; 

g) Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 

considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado; 

h) O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço.  

7.  Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito.  

8. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas.  

9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.  

10. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 

Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos; 

11. verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. A verificação será 

certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo 

essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, a licitante será inabilitada.  

12.  Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, 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 e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarada vencedora.  

14. Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se 

aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.  

15. Em seguida, abrirá os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá 

sobre as respectivas habilitações, observadas as disposições do subitem 10 supra. 

As habilitadas serão incluídas na ata, observada a ordem de classificação.  

16. Conhecido o vencedor da proposta e estando este devidamente habilitado será 

adjudicado e homologado o objeto, caso não haja interposição de recurso.  

VIII - DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO  

1 - Ao final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

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

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
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2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação.  

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

devidamente informado à autoridade competente.  

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

insuscetíveis de aproveitamento.  

5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento.  

6 – O pedido de compras será formalizado após a homologação e adjudicação do 

objeto, respeitado os termos da PROPOSTA COMERCIAL.  

7 – Após o empenho, a licitante será convocada para entrega do produto e se deixar de 

fazê-lo no prazo fixado, será desclassificada do certame, nos moldes do previsto na Lei 

8666/93 e deste Edital.  

IX - DO PRAZO DE VALIDADE  

1. O prazo de validade da PROPOSTA COMERCIAL será de 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da mesma.  

2. Eventual cancelamento do certame e/ou desclassificação da PROPOSTA COMERCIAL 

ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas na Lei 8666/93.  

X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 03 dias corridos, contados a partir 

da emissão do pedido de compra, ato este que o Licitante vencedor será formalmente 

convocado, sempre de acordo com as condições estabelecidas nos Anexos deste edital.  

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, EM ATÉ SETE DIAS ÚTEIS,  nos locais 

indicados no momento da contratação, respeitado o previsto nos anexos deste Edital, 

correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, montagem, instalação, 

seguros, transporte, carga e descarga do produto no momento da entrega, tributos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, enfim, todas e quaisquer despesas decorrentes do 

fornecimento e/ou entrega do produto aqui licitado, inclusive a montagem e instalação 

quando esta se fizer necessária.  

 

XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

1 - O objeto da presente licitação será ENTREGUE em até 07 (sete) dias úteis contados da 

emissão da autorização de fornecimento. 

 1.1 – Assim, o objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 

três dias úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados no subitem 2, 

do item X anterior.   Os produtos danificados ou fora de qualidade serão trocados pelo 

fornecedores implicarão na devolução imediata da mercadoria pelo ALMOXARIFADO. 
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2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a 

data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela 

Secretaria de Segurança Pública, do servidor da Contratante responsável pelo 

recebimento.  

 

3 - Constatadas irregularidades no objeto licitado, a FITO poderá:  

 

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

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

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

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

 

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

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

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

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 dias, 

contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 04 dias úteis, contado 

da data de entrega do (s) bem (ns) uma vez verificado o atendimento integral da 

quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 

Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  

5 - Muito embora os produtos sejam adquiridos para a FITO, os produtos são adquiridos 

para as creches Zona Sul e Zona Norte e serão entregues nos almoxarifados designados 

pela FITO no momento da emissão da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.  

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

1 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Fundação Instituto Tecnológico de 

Osasco - FITO, de deposito bancário, no prazo de carência de até 28 (vinte e oito) dias 

corridos contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão 

contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, 

na forma prevista no subitem 4 do item XI.   

 

2 - Se o dia do pagamento coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia em que não 

houver expediente na sede da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO, hipótese 

em que prorrogar-se-á para o primeiro dia útil que se seguir. 

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

seu vencimento ocorrerá em até 28 dias após a data de sua apresentação válida.  

4 – O pagamento com atraso superior a trinta (30) dias incidirá em juros de mora de seis 

por cento (6,0 %) ao ano. 
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XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a FITO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, 

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

de 2002.  

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

multas estipuladas na LLCA, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.  

3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  

4 - Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao 

inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito da FITO e as 

penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.  

5 - Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no 

parágrafo anterior, também serão conduzidos no âmbito da FITO e as penalidades serão 

aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.  

6 - Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato no prazo em que foi 

convocado - multa compensatória de dez por cento (10%) sobre o valor total da 

contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º, do artigo 

64, da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 

7 - Pelo atraso na execução do contrato – multa moratória de cinco décimos por cento 

(0,5%) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de cinco (05) dias 

úteis, após o que será considerada infração contratual, com a conseqüente rescisão da 

contratação, independentemente de qualquer aviso ou notificação, sem prejuízo da 

multa prevista no sub-item seguinte; 

8 - Pela infração a qualquer das cláusulas contratuais – multa contratual de vinte por 

cento (20%) sobre o valor total contratado. 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

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

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

2 - O resultado do presente certame será divulgado na IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO 

DE OSASCO (I.O.M.O.), cujo texto é visualizado no endereço eletrônico 

www.osasco.sp.gov.br, no ícone – IMPRENSA OFICIAL.  

3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, também serão 

publicados na IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE OSASCO (I.O.M.O.), cujo texto é 

visualizado no endereço eletrônico www.osasco.sp.gov.br, no ícone – IMPRENSA OFICIAL 

4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à 

disposição para retirada no setor de Compras, Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – 

Osasco - SP, após a publicação da homologação e adjudicação do objeto licitado.  

http://www.osasco.sp.gov.br/
http://www.osasco.sp.gov.br/
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5 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

do Pregão.  

5.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 

dia útil.  

5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  

 

6- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Órgão Gerenciador.  

 

7 - Integram o presente Edital:  

ANEXO I – Especificação do Objeto da Licitação; 

ANEXO II -  Modelo de Declaração I; 

ANEXO III – Modelo de Declaração II; 

ANEXO IV – Modelo de Declaração III; 

ANEXO V – Modelo de Proposta; 

 

8 - Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta 

licitação.  

 

9. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, 

das 9 às 18 horas, na Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – Osasco – SP - CEP – 06110-300, 

fones (011) 3652-3022.  

 

10 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão da seguinte forma por conta da 

dotação orçamentária feita na categoria econômica 3-3-90-30. 

 

 

11 - Não se admitirá a entrega de envelope via postal; 

 

 

12 - Cada licitante deverá ser representado por apenas uma pessoa, em cada sessão, não será 

admitido que uma mesma pessoa represente mais de um interessado; 
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13 - A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO se reserva no direito de somente 

contratar com o adjudicatário se o mesmo comprovar, por ocasião da contratação, que está 

em dia com todas as suas obrigações legais, fiscais e com a seguridade social, situação que 

deverá manter durante todo o prazo contratual; 

 

14 - Não é permitida a sub contratação para o objeto do contrato. 

 

15 - Os produtos danificados ou fora de qualidade serão trocados pelo fornecedor e implicarão 

na devolução imediata da mercadoria pelo ALMOXARIFADO.  

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

administrativa, será competente o foro da Comarca de Osasco - SP.  

E para que ninguém alegue desconhecimento, além da publicação do Termo de 

Abertura na Imprensa Oficial do Município de Osasco, vai o presente Edital afixado na 

portaria da Diretoria da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO, no lugar de 

costume. 

 

 

  Osasco, 13 de novembro de 2019. 

 

 

 

  José Carlos Pedroso 

       Presidente 
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ANEXO I 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL 005/19 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

 

   O presente certame tem por objeto a aquisição dos itens constantes 

deste edital que deverão atender as especificações mínimas descritas a seguir.   

 

   Nos preços propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente  na execução do objeto, inclusive a eventual montagem, 

instalação no local, transporte dos produtos para a entrega (incluindo carga e descarga 

do produto), ou seja, todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão 

refletir com fidelidade os custos especificados. 

 

   A proposta comercial apresentada deverá estar em total acordo 

com o previsto no Edital 005/19 e nas disposições legais vigentes a respeito. 

 

   As ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS SÃO: 

 

 

LOTE 1 UTENSÍLIOS DE COZINHA 

Item Código Qtde Unid. Descrição 

1 2.16.16.0609-8 13,00 UN POTES QUADRADOS COM TAMPAS 

POTES QUADRADOS COM TAMPAS - Recipiente com tampa. Fabricado em polipropileno, 

material de alta resistência, leve, não transfere odor ou gosto. Capacidade: 400ml. 

Dimensões: 9 cm de comprimento x 9cm de largura x 12cm de altura. Peso 105g. 

2 2.16.21.0165-8 3,00 UN CAÇAROLA DE 20 LITROS 

CAÇAROLA DE 20 LITROS 

3 2.16.21.0166-6 3,00 UN CAÇAROLA DE 17 LITROS 

CAÇAROLA DE 17 LITROS 

4 2.16.21.0167-4 3,00 UN CAÇAROLA DE 12 LITROS 

CAÇAROLA DE 12 LITROS - Caçarola de alumínio com alta espessura ou panela grande 

com tampa, do tipo restaurante, capacidade aproximada de 12 litros. Dimensões: altura: 

14 cm; diâmetro: 32 cm; 5 mm de espessura. 

5 2.16.21.0168-2 3,00 UN CAÇAROLA DE 8,3 LITROS 

CAÇAROLA DE 8,3 LITROS - Caçarola de alumínio com alta espessura ou panela grande 

com tampa, do tipo restaurante, capacidade aproximada de 8,3 litros. Dimensões: altura: 

13 cm; diâmetro: 28 cm; 5 mm de espessura. 

6 2.16.21.0169-0 3,00 UN CALDEIRAO GRANDE DE 30 LITROS 

CALDEIRAO GRANDE DE 30 LITROS - Caldeirão de alumínio com alta espessura, do tipo 

restaurante, capacidade aproximada de 30 litros. Dimensões: altura: 33 cm; diâmetro: 35 

cm; 5 mm de espessura. 

7 2.16.21.0170-4 4,00 UN CALDEIRAOD DE 20 LITROS 

CALDEIRAOD DE 20 LITROS - Caldeirão de alumínio com alta espessura, do tipo 

restaurante, capacidade aproximada de 20 litros. Dimensões: altura: 28 cm; diâmetro: 32 
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cm; 5 mm de espessura. 

8 2.16.21.0171-2 3,00 UN ESCUMADEIRA 

ESCUMADEIRA - Escumadeira, do tipo hotel, formato simétrico e bordas cuidadosamente 

arredondadas, cabo de 35.5, diâmetro da escumadeira 10 cm. Cabo reforçado para 

proteção das mãos no manuseio, evitando queimaduras. Feita em aço inoxidável, por isso 

não solta nenhum resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis.  Acabamento em brilho.  

Higiênico e de fácil limpeza.  Pode ser lavado diariamente na máquina de lavar louças. 

9 2.16.21.0172-0 7,00 UN CONCHA 

CONCHA - Concha, do tipo hotel, capacidade de 500 ml, formato simétrico e bordas 

cuidadosamente arredondadas, cabo de 49 cm, diâmetro da concha 14 cm. Cabo 

reforçado para proteção das mãos no manuseio, evitando queimaduras. Feita em aço 

inoxidável, por isso não solta nenhum resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis.  

Acabamento em brilho.  Higiênico e de fácil limpeza.  Pode ser lavado diariamente na 

máquina de lavar louças. 

10 2.16.21.0173-9 5,00 UN FACA PARA CARNE 

FACA PARA CARNE - Faca grande profissional, para corte de carnes, com cabo branco, 

tamanho de 10"; Comprimento da lâmina - 10" ou 26 cm; Lâmina triangular larga; uso para  

refile mesa. Feita em aço inoxidável, por isso não solta nenhum resíduo nos alimentos, 

mantendo-os saudáveis.  Acabamento em brilho.  Higiênico e de fácil limpeza.  Pode ser 

lavado diariamente na máquina de lavar louças. 

11 2.16.21.0174-7 5,00 UN FACA PARA LEGUMES 

FACA PARA LEGUMES - Faca profissional para corte de legumes, do tipo lâmina estreita 4”, 

com lâmina de 4” (10,1 cm); comprimento total 20 cm; peso de 58 gramas, feita em aço 

inoxidável, por isso não solta nenhum resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis.  

Acabamento em brilho.  Higiênico e de fácil limpeza.  Pode ser lavado diariamente na 

máquina de lavar louças. 

12 2.16.21.0175-5 2,00 UN FACA PARA PEIXE 

FACA PARA PEIXE 

13 2.16.21.0176-3 5,00 UN FACA PARA FRUTA 

FACA PARA FRUTA - Faca profissional para corte de frutas, do tipo lâmina curva de 2 ½ “ 

ou 6,4 cm; comprimento total 16,5 cm; peso de 52 gramas, feita em aço inoxidável, por 

isso não solta nenhum resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis.  Acabamento em 

brilho.  Higiênico e de fácil limpeza.  Pode ser lavado diariamente na máquina de lavar 

louças. 

14 2.16.21.0177-1 3,00 UN FACA PARA PAO 

FACA PARA PAO 

15 2.16.21.0178-0 8,00 UN COLHER GRANDE 

COLHER GRANDE - Colher, do tipo hotel, formato simétrico e bordas cuidadosamente 

arredondadas, tamanho de 50 cm. Cabo reforçado para proteção das mãos no 

manuseio, evitando queimaduras. Feita em aço inoxidável, por isso não solta nenhum 

resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis.  Acabamento em brilho.  Higiênico e de 

fácil limpeza.  Pode ser lavado diariamente na máquina de lavar louças. 

16 2.16.21.0180-1 15,00 UN BACIA DE ALUMINIO 

BACIA DE ALUMINIO - Bacia em Aluminio; Capacidade para 36 litros; Medida: 70 cm de 

diâmetro; altura: 15,5 cm; brilhante. 

17 2.16.21.0182-8 5,00 UN BULE INDUSTRIAL 

BULE INDUSTRIAL - Bule de Alumínio do tipo Hotel, capacidade de 4,5 Lts,  com cabo de 

Baquelite, feito em alumínio fundido; cor de alumínio; comprimento 31,5 cm; largura 14 

cm; altura 29,5 cm; peso líquido 590 g. 

18 2.16.21.0184-4 6,00 UN SUPORTE PARA UTENSILIOS 

SUPORTE PARA UTENSILIOS  - Suporte para utensílios feito em aço cromado; acabamento 

Cromado; medidas de 43 cm; comprimento: 100 cm; conteúdo 02 barras de 50cm 
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(cada); 06 ganchos; 06 utensílios; 06 potes para condimentos com capacidade de 90 ml 

cada, furos nas tampas de 3,5 mm; 01 suporte para 2 rolos de papel alumínio e 01 para 

papel toalha e condimentos; 01 Escorredor; 01 kit de fixação com buchas e parafusos. 

19 2.16.21.0185-2 35,00 UN BANDEJA PLASTICA 

BANDEJA PLASTICA 

20 2.16.21.0186-0 5,00 UN BATEDOR DE CARNE 

BATEDOR DE CARNE - Batedor de carne, produzido em aço inox, com base em 

polipropileno de 15 cm. 

21 2.16.21.0187-9 7,00 UN COLHER DE PAU 

COLHER DE PAU - Colher feita em bambu, para uso industrial, medindo 40,5 cm, feita em 

material pró ecológico, resistente a odores e bactérias. 

22 2.16.21.0188-7 1,00 UN SUPORTE PARA COADOR INDUSTRIAL 

SUPORTE PARA COADOR INDUSTRIAL  -  Suporte para coador de café, do tipo industrial, 

café profissional, em alumínio, tamanho n.º 03, altura mínima de 54 cm. 

23 2.16.21.0189-5 8,00 UN COADOR DE CAFE INDUSTRIAL 

COADOR DE CAFE INDUSTRIAL - Coador de café, do tipo industrial, utilizado em suporte de 

alumínio, para café profissional, com capacidade de 04 a 10 litros. 

24 2.16.21.0190-9 7,00 UN COLHER INDUSTRIAL DE POLIPROPILENO 

COLHER INDUSTRIAL DE POLIPROPILENO - Colher de caldeirão plana, polipropileno 45 cm, 

branca.  Tamanho da pá 5 cm, altura 1cm. 

25 2.16.21.0191-7 7,00 UN TABUA DE CARNE 

TABUA DE CARNE 

26 2.16.21.0192-5 5,00 UN LEITEIRA GRANDE 

LEITEIRA GRANDE 

27 2.16.21.0193-3 1,00 UN CORTADOR DE LEGUMES 

CORTADOR DE LEGUMES - Cortador e picador de legumes, frutas, batata palito, do tipo 

industrial, feito em alumínio fundido, facas em aço inox; cabo em alumínio fundido;  

basculante em alumínio fundido; pintura eletrostática; dimensões 112X36X44; peso 3 kg; 

corte 10X10 cm; montagem simples. 

28 2.16.21.0194-1 1,00 UN PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL 

PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL 

29 2.16.21.0195-0 3,00 UN ABRIDOR DE LATA DE GIRAR 

ABRIDOR DE LATA DE GIRAR 

30 2.16.21.0196-8 2,00 UN ABRIDOR DE GARRAFAS 

ABRIDOR DE GARRAFAS 

31 2.16.21.0197-6 6,00 UN ASSADEIRA ALTA SOLDADA RETANGULAR 

COM ALÇA NR 07 

ASSADEIRA ALTA SOLDADA RETANGULAR COM ALÇA NR 07 -  Assadeira alta soldada com 

alça, tamanho 40x60x8,3cm - N. 07, 100% Alumínio. 

32 2.16.21.0198-4 1,00 UN SACA ROLHA 

SACA ROLHA 

33 2.16.21.0199-2 1,00 UN AMACIADOR DE CARNE 

AMACIADOR DE CARNE 

34 2.16.21.0200-0 6,00 UN ASSADEIRA MEDIA RETANGULAR COM 

ALÇA NR 8 

ASSADEIRA MEDIA RETANGULAR COM ALÇA NR 08 - Assadeira média soldada com alça; 

tamanho 60x40x8cm - N. 08; 100% alumínio. 

35 2.16.21.0201-8 1,00 UN BALANÇA PARA COZINHA 

BALANÇA PARA COZINHA - Balança Digital com alta precisão eletrônica 1g a 10 kg, para 

a pesagem de alimentos com capacidade de até 10 kg; graduação de 1 em 1 grama; 

equipado com um sistema de alta precisão de calibragem;  sistema de tara; Função para 
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pesar em gramas; Visor de cristal líquido lcd; desliga automaticamente após o uso; 

alimentação: duas pilhas AA; indica quando as pilhas precisam ser trocadas; peso da 

balança: 360 gramas; diâmetro do prato 14,5 cm; dimensões aproximadas da balança 16 

largura cm x 3,5 cm altura x 24 cm comprimento. 

36 2.16.21.0202-6 1,00 UN ESPREMEDOR DE BATATAS INDUSTRIAL 

ESPREMEDOR DE BATATAS INDUSTRIAL - Espremedor e amassador de batatas industrial, 

com cesto em aço inox, altura do cesto: 11cm; diâmetro do cesto: 11cm; volume do 

cesto: 712cm³; uso doméstico e comercial; cesto e embolo de aço inox; material do 

basculante, corpo e cabo: Alumínio Fundido; pintura:Eletrostática; colunas: tubo de Aço 

5/8; pés - tubo aço 5/8; alt. / larg./prof.: 570 x 270 x 365mm; peso líquido: 2,190kg 

37 2.16.21.0206-9 1,00 UN DESCASCADOR DE LEGUMES 

DESCASCADOR DE LEGUMES 

38 2.16.21.0207-7 7,00 UN PORTA TALHER COM TAMPA 

PORTA TALHER COM TAMPA -  Porta talher com tampa e 6 divisórias grandes, com as 

dimensões de 29 x 34 x 5 cm. 

39 2.16.21.0208-5 13,00 CE JOGO DE POTE DE PLASTICO 

JOGO DE POTE  DE PLASTICO - Jogo de pote de plástico com tampa, composto por 4 

potes fabricados em polipropileno em cores diversas, sendo 1 Pote 800ML: Altura 7,3 cm / 

Largura 17,2 cm / Profundidade 15,8 cm; 1 Pote 2L: Altura 11,0 cm / Largura 23,0 cm / 

Profundidade 20,4 cm; 1 Pote 4L: Altura 13,0 cm / Largura 28,0 cm / Profundidade 25,0 cm 

e 1 Pote 6L: Altura 15,0 cm / Largura 34,0 cm / Profundidade 30,2 cm. 

40 2.16.21.0209-3 1,00 UN PANELA DE PRESSAO 7 LITROS 

PANELA DE PRESSAO 7 LITROS - Panela de pressão de 7,0 litros; diâmetro de 24cm; altura 

de 17cm, feita em alumínio; com certificação no  INMETRO e válvula de segurança 

41 2.16.21.0211-5 1,00 UN TACHO ESMALTADO PARA FRITURA 

TACHO ESMALTADO PARA FRITURA - Tacho Esmaltado para frituras N°16 (41cm) 6 litros; 

acabamento esmaltado a fogo, resistente a ferrugens e abrasivos; dimensão de Diâmetro 

41 cm  e Altura 10 cm. 

42 2.16.21.0212-3 1,00 UN DESENTUPIDOR DE PIA 

DESENTUPIDOR DE PIA -  Desentupidor de aço, dez metros, com cabo para tanque, ralo ou 

pia.  Solução para problemas de entupimento em: caixa de inspeção, calhas, saída de 

vaso sanitário para tubulação de esgoto, entre outros. 

43 2.16.21.0213-1 1,00 UN FRIGIDEIRA PROFISSIONAL DE 40 CM 

FRIGIDEIRA PROFISSIONAL DE 40 CM -  Frigideira de 40 cm, do tipo profissional, com cabo 

baquelite, fabricada inteiramente em alumínio polido, 40 cm de diâmetro; 8 cm de altura.  

Cabo com 69 cm. 

44 2.16.21.0214-0 2,00 UN FORMA PARA BOLO COM BURACO NO 

MEIO 

FORMA PARA BOLO COM BURACO NO MEIO - Forma para pudim ou bolo, com diâmetro 

de 30 cm, altura de 12 cm, feita em alumínio. 

45 2.16.21.0215-8 1,00 UN ESPREMEDOR DE ALHO 

ESPREMEDOR DE ALHO - Amassador, ou espremedor, de alho em aço inox com tambor 

removível e hastes longas. Maior alavanca, menor esforço. Tambor 3 x 3 cm (A x L), com 

orifícios de 1,2 mm. Dimensões 5 x 19 cm. Peso 277 g. 

46 2.16.21.0216-6 10,00 UN PENEIRA 40 CM 

PENEIRA 40 CM - Peneira do tipo feijão 40cm, fabricada em aço inox 430 

47 2.16.21.0217-4 1,00 CE FUNIL 

FUNIL - Jogo de funil de plástico com quatro tamanhos variados.  Diâmetros do funil 

plástico: 45mm - 65mm - 90mm - 105mm, em polipropileno, cores diversas. 

48 2.16.21.0218-2 10,00 UN PENEIRA DE 14 CM 

PENEIRA DE 14 CM - Peneira 14cm, pequena, fabricada em aço inox, com cabo. 
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49 2.16.21.0220-4 2,00 UN RALADOR 

RALADOR -  Ralador multiuso de 4 faces, material 100% aço inoxidável; espessura da 

chapa: 1 mm; alça cravada e ponteada ao ralador com quatro lados: fatiador; ralador ; 

ralador "palha" fino; ralador "palha" grosso. Altura sem a alça: 15 cm. Altura com a alça: 

17,5 cm. Base: 8,5 x 10 cm. Topo: 3,3 x 8 cm. Peso: 157 g 

50 2.16.21.0221-2 2,00 UN ESPATULA 

ESPATULA - Espátula de silicone, produzido com silicone altamente resistente, suporta até 

220 graus de temperatura. Atóxicos e resistem à mudança de temperatura sem deformar 

e aquecer. Peças inteiriças, não absorvem líquidos e resíduos, sendo higiênicos e fáceis de 

lavar. Funcionalidade sem danificar o fundo das panelas ou recipientes. Peso: 0,045Kg; 

aAltura: 1,5cm; largura: 5,5cm; comprimento: 28,5cm. 

51 2.16.21.0222-0 1,00 UN TESOURA DE COZINHA 

TESOURA DE COZINHA - Tesoura multiuso, 17,5 cm, lâmina em aço inoxidável, tamanho: 7 

Polegadas (17,5cm), corta papel, EVA, tecidos finos e grossos, plásticos etc. 

52 2.16.21.0224-7 3,00 CE JOGO DE MANTIMENTOS 

JOGO DE MANTIMENTOS - Jogo de mantimentos aço inox c/ tampa em acrílico; com pelo 

menos quatro potes, sendo 1 pote com capacidade para 500ml, 1 pote com 

capacidade para 750ml, 1 pote com capacidade para 865ml e 1 pote com capacidade 

para 1 Litro; com sistema hermético de fechamento. 

53 2.16.21.0225-5 1,00 UN SALEIRO DE PAREDE 

SALEIRO DE PAREDE - Saleiro em inox de parede, produto resistente à corrosão. Altura : 17 

cm; largura : 12,5cm; comprimento : 12,5cm. 

54 2.16.21.0226-3 3,00 UN SUPORTE PARA DETERGENTE/SABAO 

SUPORTE PARA DETERGENTE/SABAO - Porta detergente, bucha e sabão para pia, em 

plástico resistente, tipo polipropileno, cor a definir. 

55 2.16.21.0230-1 1,00 UN ESCORREDOR DE ARROZ 

ESCORREDOR DE ARROZ -  Escorredor industrial de alumínio reforçado, com diâmetro de 

boca de 40cm, alça de alumínio de vergalhão, com capacidade de 11 litros. 

56 2.16.21.0231-0 12,00 UN PEGADOR MULTIUSO 

PEGADOR MULTIUSO - Pegador multiuso em aço inox. Cabo de madeira tratada fixado 

por rebites de alumínio; com lâmina de maior durabilidade; resistente a impactos e a altas 

temperaturas; pode ir à máquina de lavar louças. Dimensões (CxLxA): 42x125x415 mm- 

Peso: 0,2480 Kg. 

57 2.16.21.0233-6 14,00 UN JARRA PLASTICA 

JARRA PLASTICA - Jarra plástica com tampa para sucos e bebidas; capacidade para 4 

litros; plástico leve e reforçado, altura: 26cm; diâmetro da boca: 17cm. 

58 2.16.21.0234-4 1,00 UN ESCORREDOR DE PRATO INDUSTRIAL 

ESCORREDOR DE PRATO INDUSTRIAL - Escorredor de prato industrial, com capacidade 

para 60 pratos; em aço inox inoxidável; peso: 3,000Kg; altura: 65,cm; largura: 28,cm; 

comprimento: 51,cm. 

59 2.16.21.0235-2 15,00 UN ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRAS 

ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRAS - Escova para mamadeiras, sendo possível lavar 

mamadeiras sem danificá-las. Possui cerdas flexíveis que se adaptam ás diferentes formas 

de mamadeiras e interior dos bicos. Contém cobertura que permite que a escova seja 

pendurada para secar e facilitar o armazenamento. 

60 2.16.21.0236-0 15,00 UN JARRA VOLUMETRICA NAO POROSAS 

JARRA VOLUMETRICA NAO POROSAS - Jarra graduada em polipropileno reforçado tipo 

industrial com escala em alto relevo e silk-screen. Contendo as seguintes medidas: 1000 

ML, 2000 ML, 3000 ML, 5000 ML 

61 2.16.21.0240-9 1,00 UN CHAIRA NR 12 

CHAIRA NR 12 -  Descrição 
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Desenvolvida em aço de alta dureza com revestimento de cromo duro, garante vida 

longa e maior resistência a oxidação. em duas versões de hastes, o modelo estriado 

recupera o fio, enquanto o liso alinha o mesmo mantendo a faca afiada durante toda 

operação. 

62 2.16.21.0241-7 3,00 UN PANELA DE PRESSÃO DE 15 LITROS 

PANELA DE PRESSÃO DE 15 LITROS -  Panela de pressão 15 litros com cabo,  linha 

profissional. 

63 2.16.21.0242-5 1,00 UN PANELA DE PRESSÃO DE 20 LITROS 

PANELA DE PRESSÃO DE 20 LITROS - Panela de pressão 20 litros com cabo, Linha 

profissional. 

64 2.16.21.0243-3 5,00 UN CANECA ALUMÍNIO DE 2 LITROS 

CANECA ALUMÍNIO DE 2 LITROS - Caneca em alumínio com cabo. Utensílio culinário, para 

aquecimento de líquidos em geral. 

65 2.16.21.0244-1 5,00 UN CANECA ALUMÍNIO DE 4,5 LITROS 

CANECA ALUMÍNIO DE 4,5 LITROS -  Caneca em alumínio com cabo. Utensílio culinário, 

para aquecimento de líquidos em geral. 

 

 

LOTE 2 UTENSÍLIOS DE COPA 

Item Código Qtde Unid. Descrição 

1 2.16.21.0157-7 120,00 UN PRATO DE VIDRO 

PRATO DE VIDRO 

2 2.16.21.0158-5 460,00 UN PRATO DE INOX 

PRATO DE INOX - Prato em inox para creche, medindo 23,9 cm. Totalmente feito em inox, 

por isso não solta nenhum resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis.  Acabamento 

em brilho.  Higiênico e de fácil limpeza.  Pode ser lavado diariamente na máquina de 

lavar louças. 

3 2.16.21.0159-3 120,00 UN COPO DE VIDRO 

COPO DE VIDRO 

4 2.16.21.0160-7 460,00 UN COPO DE PLASTICO 

COPO DE PLASTICO 

5 2.16.21.0161-5 120,00 UN GARFO DE MESA 

GARFO DE MESA 

6 2.16.21.0162-3 120,00 UN FACA 

FACA 

7 2.16.21.0163-1 500,00 UN COLHER DE SOBREMESA 

COLHER DE SOBREMESA - Colher de sobremesa em inox, formato simétrico e bordas 

cuidadosamente arredondadas, com 16,6 cm de comprimento e espessura de 1,2 mm. 

Totalmente feito em inox, por isso não solta nenhum resíduo nos alimentos, mantendo-os 

saudáveis.  Acabamento em brilho.  Higiênico e de fácil limpeza.  Pode ser lavado 

diariamente na máquina de lavar louças. 

8 2.16.21.0164-0 120,00 UN COLHER DE SOPA 

COLHER DE SOPA 

9 2.16.21.0179-8 460,00 UN POTE PARA SOBREMESA 

POTE PARA SOBREMESA 

10 2.16.21.0223-9 1,00 UN ACUCAREIRO 

ACUCAREIRO - Açucareiro, em inox, com colher, com capacidade aproximada de 440g. 

11 2.16.21.0227-1 5,00 UN BOTIJAO TERMICO TRIPE 

BOTIJAO TERMICO TRIPE - Botijão ou garrafão térmico vermelho, feito em polietileno, com 

capacidade para 9 litros. Dimensões (C x L x A):275 mm x 275 mm x 355 mm 

12 2.16.21.0228-0 120,00 UN XICARAS DE CHA, COM PIRES 
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XICARAS DE CHA, COM PIRES - Xícaras de chá, em porcelana branca, com capacidade 

comercial: 200 ml, capacidade até a borda: 220ml; tamanho: 9 cm diâmetro x 6 cm 

altura; acompanha pires de 14,5 cm de diâmetro. 

13 2.16.21.0229-8 120,00 UN XICARAS DE CAFE 

XICARAS DE CAFE - Xícaras de café, em porcelana branca, com capacidade comercial: 

50 ml, capacidade até a borda: 60 ml; tamanho: 6,5 cm diâmetro x 5 cm altura; 

acompanha pires de 11,5 cm de diâmetro. 

14 2.16.21.0232-8 110,00 UN COPO PLASTICO COM BICO 

COPO PLASTICO COM BICO - Copo plástico com bico e alça. Bico macio com válvula 

anti-respingo; alças antideslizantes.  Livre de BPA (Bisfenol-A), capacidade de 200ml. 

15 2.16.21.0238-7 170,00 UN MAMADEIRA 

MAMADEIRA - Mamadeira 130ml produzida em polipropileno, com bico e válvula em 

silicone; possui tampa protetora  para evitar vazamento e proteger o bico, facilitando o 

transporte. Contém as seguintes dimensões: 0,20mm de largura, 0,20mm de altura, 

0,20mm de profundidade e peso de 0,02g. 

 

 

LOTE 3 UTENSÍLIOS SALA DE AULA 

Item Código Qtde Unid. Descrição 

1 2.16.16.0613-6 15,00 UN QUADRO BRANCO TIPO LOUSA 

MAGNETICO 

QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO - Quadro branco tipo lousa magnético DIM: 

120 x 200 cm (A x L) - (CRECHES II e III) 

2 2.16.16.0615-2 3,00 UN QUADRO DE AVISO EM METAL 

QUADRO DE AVISO EM METAL -  Quadro de avisos em metal DIM: 90 x 150 cm (A x L).  

SECRETARIA E SALA PROFESSORES. 

3 2.16.16.0616-0 5,00 UN QUADRO MURAL DE FELTRO 

QUADRO MURAL DE FELTRO - Quadro mural em feltro com moldura de madeira em toda 

sua extensão, lixada e envernizada, revestimento em feltro azul ou verde. Medindo 

1200x900mm. Com kit para fixação na parede. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO 

DE REGULARIDADE DO IBAMA. 

 

 

LOTE 4 UTENSILIOS PARA ORGANIZAÇÃO EM GERAL 

Item Código Qtde Unid. Descrição 

1 2.16.09.0002-2 13,00 PT HASTES FLEXIVEIS 

HASTES FLEXIVEIS - Hastes Flexíveis inquebráveis, contendo hastes com ranhuras, permitindo 

uma fixação segura e higiênica, e pontas de algodão puro com tratamento antigerme. 

Embalagem com 300 unidades. 

2 2.16.09.0003-0 1,00 UN MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS 

MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS - Maleta de Primeiros Socorros grande, contendo uma 

bandeja com 8 compartimentos. Fabricada com PVC, na cor branca. Dimensões: 30cm 

de comprimento; 18cm de altura; 20cm de largura; 18,5cm de profundidade. 

3 2.16.14.0310-3 2,00 UN ADESIVO  DE REGUA DE CRESCIMENTO 

ADESIVO  DE REGUA DE CRESCIMENTO -  Régua de crescimento infantil no tamanho 160 x 

155cm. Com marcação da medida até o 150cm de altura. Adesivo fosco autocolante, 

aplicável em qualquer superfície lisa. Dimensões: largura 1 cm; altura 1,60 m; 

profundidade 55 cm; peso 400 g. 

4 2.16.16.0605-5 1,00 UN ARARA - ARRUMADINHO MISTO 

ARARA - ARRUMADINHO MISTO - Cabide central para pendurar fantasias, 1 fileira de 4 

cestos plásticos com alça e 1 fileira com 2 placas de polietileno rotomoldado formando 1 
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estante plana. 5 tubos de alumínio e 4 rodinhas. Fabricado com polietileno de média 

densidade (material não tóxico e reciclável)e polietileno pigmentado (colorido), com 

aditivo UV que garante a  coloração original mesmo que exposto ao tempo. O produto é 

composto por: 2 laterais vazadas em plástico rotomoldado, com aberturas laterais que 

permitem total visualização; 3 ressaltos na parte superior de cada lateral (total de 6) que 

funcionam como cabides para bolsas e casacos; tubos de alumínio retangulares com 

bordas arredondadas que travam o conjunto e servem como apoio dos cestos e das 

estantes; 4 rodízios para permitir fácil movimentação dentro das salas. Dimensões: 1,58m 

de altura; 1,36m de largura; 58cm de profundidade. 

5 2.16.16.0606-3 15,00 UN PORTA COPO DESCARTAVEL 

PORTA COPO DESCARTAVEL- Dispenser para copos descartáveis de até 200 ml, fabricado 

em cristal e inox. Dimensões: 50cm de altura x 7,5cm de largura. 

6 2.16.20.0062-2 60,00 PT FRALDA 

FRALDA - Fralda descartável tamanho G, com ajuste confortável e flexível 

proporcionando maior comodidade e segurança, camada ultra absorvente garantindo 

proteção por até 12 horas. Pacote com 70 unidade.Dimensões: largura 24,60 cm; altura 

21,80 cm; profundidade 22,40 cm; peso 0,02g. 

7 2.16.20.0063-0 30,00 PT LENÇO UMEDECIDO 

LENÇO UMEDECIDO - Lenços umedecidos enriquecidos com extrato de Aloe Vera e 

lanolina. Não contém álcool etílico, possui uma fragância suave e dermatologicamente 

testado  e hipoecogênico. Pacote com 400 lenços. 

8 2.16.20.0064-9 30,00 UN SABONETE 

Sabonete glicerinado em barra de 80g, possui uma fórmula que combina a glicerina com 

mel natural e vitamina E. Dermatologicamente testado. 

9 2.16.20.0065-7 25,00 FR SHAMPOO 

SHAMPOO - Shampoo hipoalergênico produzido com água purificada, vitamina E e pH 

balanceado. Não contém sabão, nem álcool. Dermatologicamente testado. Frasco com 

400ml. 

10 2.16.20.0066-5 5,00 RL ALGODAO 

ALGODAO - Algodão 100% puro hidrofilizado, que assegura higiene, maciez e alto pode 

na absorção de líquidos aquosos e gordurosos. Rolo de 500g. 

11 2.16.20.0067-3 25,00 FR CONDICIONADOR 

CONDICIONADOR - Condicionador hipoalergênico produzido com água purificada e pH 

balanceado. Livre de álcool. Dermatologicamente testado. Frasco com 200ml. 

12 2.16.20.0068-1 30,00 UN TOALHA DE BANHO 

TOALHA DE BANHO - Toalha de banho anti-alérgica, anti-piling e com capuz. Fabricada 

com material 95% Algodão e 05% Poliéster. Tamanho: 0,70 x 1,30 m. Peso: 0,4kg. 

13 2.16.20.0072-0 13,00 UN COLCHONETES PARA TROCADOR 

COLCHONETES PARA TROCADOR - Colchonete  para  trocador dim: 100 x 60 x 3 cm (c x l x 

e) (fraldários, banheiros infantis 

14 2.16.21.0181-0 18,00 UN CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 

CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA - Caixa plástica organizadora 56,1L, com grampos de 

fechamento que prendem a tampa firmemente à caixa plástica; transparente, permitindo 

a visualização do conteúdo, dispensando a etiquetagem externa. Com bases largas; 

capacidade de  56100 ml; Dimensões por Peça: 564x385x371mm. 

15 2.16.21.0204-2 6,00 UN VARAL 

VARAL - Varal retrátil de parede medindo 7X52 cm, peso: 0.98 kg; largura: 6.7 cm; 

profundidade: 5.3 cm; altura: 75.4 cm; composição: polietileno/ zinco/ aço. 

16 2.16.21.0205-0 20,00 UN PRENDEDOR DE ROUPA 

PRENDEDOR DE ROUPA 

17 2.16.21.0210-7 1,00 UN ESCADA DE 6 DEGRAUS 
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ESCADA DE 6 DEGRAUS - Escada de 6 degraus, feita em alumínio; com capacidade: 120 

kg;altura: 1,78 Metros; largura: 46,00 centímetros;  comprimento: 88,00 centímetros; peso: 

4,04 kilogramas; patamar (altura do último degrau): 1,30 M; com certificação no INMETRO. 

18 2.16.21.0219-0 25,00 UN BALDES 

BALDES - Balde de plástico, extra forte, feito em polipropileno, com alça reforçada. 

19 2.16.21.0237-9 2,00 UN TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA 

TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA - Termômetro de máxima e mínima analógico, em 

plástico, tipo capela. Registra as variações das temperaturas ocorridas, em um ambiente 

num período de tempo pré-estabelecido. Fornece três valores: temperatura mínima, 

temperatura máxima e a temperatura do momento. Possui botão central automático 

com função zerador do marcador de máxima e mínima (filete azul); Enchimento mercúrio 

(Hg); Uso externo e interno. Contém as seguintes especificações: Escala -38°C/ +50°C; 

divisão 1°C; precisão +/- 1°C; dimensões 240 x 5 x 68mm. 

20 2.64.15.0001-3 1,00 UN APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL 

APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL - Medidor de aparelho de pressão arterial automático 

de pulso. Possui Tecnologia Smart Sense, que controla o fluxo de ar na braçadeira. Com 

indicador gráfico do nível de hipertensão, memória para 100 resultados com data e hora, 

média das últimas 03 medições e desligamento automático. Acompanha um estojo para 

viagem e duas pilhas AAA. Aprovado pelo Inmetro. 

21 2.64.15.0002-1 1,00 UN APARELHO DE DEXTRO 

APARELHO DE DEXTRO - Monitor de glicose semi completo. Fácil manuseio, com apenas 

duas etapas se obtém o resultado. Monitor baseado em plataforma amperométrica 

portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 

mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 

segundos. Memória de 300 resultados com data e hora. Porta serial para conectividade e 

tranferência de dados. Sistema de codificação através de chip de fácil manuseio que 

acompanha a caixa de tiras de glicemia. Fornece um cálculo de média de 7, 14 e 30 

dias. Itens: 1 monitor, 1 lancetador, 10 lancetas, 1 frasco solução controle, 1 estojo e 1 

manual. 

22 2.64.15.0003-0 2,00 UN TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - Termômetro clínico digital para diagnostico da 

temperatura corporal e medição de febre. Possui beep sonoro para avisod de término de 

medição e desligamento automático; ponto impermeável; visor de cristal líquido com alta 

visibilidade; precisão elevada de +/- 0.1°C; à prova d’água; memória da última medição. 

Tamanho do visor: 0,8 x 2,0 cm. Conteúdo da embalagem: 1 termômetro com bateria e 1 

manual de instruções. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO I 

 

 

À 

 

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO 

 

 

REFERENTE: PREGÃO 005/19 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

    Declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido 

no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades 

cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

 

 

 

 

 

 

                 ________________,  ___ de ______________ de 2019. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                     ___________________________________________________ 

               ASSINATURA  DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU 

              REPRESENTANTE  LEGAL 

                                                         Devidamente identificado: nome e cargo de quem assina 

             - CARIMBO DA EMPRESA - 
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ANEXO III 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO II 

 

 

 

À 

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO 

 

 

REFERENTE: PREGÃO 005/19 

 

 

 

 

 

A (nome da Empresa), sediada na  (endereço completo), vem por meio desta, declarar 

sob as penalidades cabíveis, não manter no quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) 

anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e não ter, 

tampouco, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

 

 

                 ________________,  ___ de ______________ de 2019. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

               ASSINATURA  DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU 

              REPRESENTANTE LEGAL 

                                     Devidamente identificado: nome e cargo de quem assina 

             - CARIMBO DA EMPRESA - 
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     ANEXO IV 

 

 

REFERENTE: PREGÃO 005/19 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO III 

 

 

À 

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO 

 

 

 

 

 

 

A (nome da Empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, declarar 

que não estar enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na 

licitação, bem como aceitamos todas as cláusulas e condições do edital, em especial 

daquelas que tratam do prazo para entrega, validade, condições de entrega dos 

produtos e de pagamento. 

 

 

 

 

 

 

                 ________________,  ___ de ______________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                     ___________________________________________________ 

               ASSINATURA  DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU 

              REPRESENTANTE  LEGAL 

                                                         Devidamente identificado: nome e cargo de quem assina 

             - CARIMBO DA EMPRESA - 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

LOTE 1 – UTENSÍLIOS DE COZINHA 

 

 

APRESENTAÇÃO: EM UMA VIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA POR PROCESSO 

DATILOGRÁFICO, MECÂNICO OU IMPRESSÃO ELETRÔNICA, EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA, EM UMA SÓ DAS FACES DE CADA FOLHA DE PAPEL, SEM EMENDAS, RASURAS OU 

ENTRELINHAS, DEVENDO CONSTAR DE FORMA CLARA E PRECISA OS ELEMENTOS E 

REQUISITOS SEGUINTES: 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:  REFERENTE: PREGÃO 005/19 

 

 

LOTE 1 UTENSÍLIOS DE COZINHA   

Item Código Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 

Valor Total 

1 2.16.16.0609-

8 

13,00 UN POTES QUADRADOS COM 

TAMPAS 

  

POTES QUADRADOS COM TAMPAS - Recipiente com tampa. 

Fabricado em polipropileno, material de alta resistência, leve, 

não transfere odor ou gosto. Capacidade: 400ml. Dimensões: 

9 cm de comprimento x 9cm de largura x 12cm de altura. 

Peso 105g. 

  

2 2.16.21.0165-

8 

3,00 UN CAÇAROLA DE 20 LITROS   

CAÇAROLA DE 20 LITROS   

3 2.16.21.0166-

6 

3,00 UN CAÇAROLA DE 17 LITROS   

CAÇAROLA DE 17 LITROS   

4 2.16.21.0167-

4 

3,00 UN CAÇAROLA DE 12 LITROS   

CAÇAROLA DE 12 LITROS - Caçarola de alumínio com alta 

espessura ou panela grande com tampa, do tipo 

restaurante, capacidade aproximada de 12 litros. Dimensões: 

altura: 14 cm; diâmetro: 32 cm; 5 mm de espessura. 

  

5 2.16.21.0168-

2 

3,00 UN CAÇAROLA DE 8,3 LITROS   

CAÇAROLA DE 8,3 LITROS - Caçarola de alumínio com alta 

espessura ou panela grande com tampa, do tipo 

restaurante, capacidade aproximada de 8,3 litros. 

Dimensões: altura: 13 cm; diâmetro: 28 cm; 5 mm de 

espessura. 

  

6 2.16.21.0169-

0 

3,00 UN CALDEIRAO GRANDE DE 

30 LITROS 

  

CALDEIRAO GRANDE DE 30 LITROS - Caldeirão de alumínio   
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com alta espessura, do tipo restaurante, capacidade 

aproximada de 30 litros. Dimensões: altura: 33 cm; diâmetro: 

35 cm; 5 mm de espessura. 

7 2.16.21.0170-

4 

4,00 UN CALDEIRAOD DE 20 

LITROS 

  

CALDEIRAOD DE 20 LITROS - Caldeirão de alumínio com alta 

espessura, do tipo restaurante, capacidade aproximada de 

20 litros. Dimensões: altura: 28 cm; diâmetro: 32 cm; 5 mm de 

espessura. 

  

8 2.16.21.0171-

2 

3,00 UN ESCUMADEIRA   

ESCUMADEIRA - Escumadeira, do tipo hotel, formato simétrico 

e bordas cuidadosamente arredondadas, cabo de 35.5, 

diâmetro da escumadeira 10 cm. Cabo reforçado para 

proteção das mãos no manuseio, evitando queimaduras. 

Feita em aço inoxidável, por isso não solta nenhum resíduo 

nos alimentos, mantendo-os saudáveis.  Acabamento em 

brilho.  Higiênico e de fácil limpeza.  Pode ser lavado 

diariamente na máquina de lavar louças. 

  

9 2.16.21.0172-

0 

7,00 UN CONCHA   

CONCHA - Concha, do tipo hotel, capacidade de 500 ml, 

formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas, 

cabo de 49 cm, diâmetro da concha 14 cm. Cabo reforçado 

para proteção das mãos no manuseio, evitando 

queimaduras. Feita em aço inoxidável, por isso não solta 

nenhum resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis.  

Acabamento em brilho.  Higiênico e de fácil limpeza.  Pode 

ser lavado diariamente na máquina de lavar louças. 

  

10 2.16.21.0173-

9 

5,00 UN FACA PARA CARNE   

FACA PARA CARNE - Faca grande profissional, para corte de 

carnes, com cabo branco, tamanho de 10"; Comprimento 

da lâmina - 10" ou 26 cm; Lâmina triangular larga; uso para  

refile mesa. Feita em aço inoxidável, por isso não solta 

nenhum resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis.  

Acabamento em brilho.  Higiênico e de fácil limpeza.  Pode 

ser lavado diariamente na máquina de lavar louças. 

  

11 2.16.21.0174-

7 

5,00 UN FACA PARA LEGUMES   

FACA PARA LEGUMES - Faca profissional para corte de 

legumes, do tipo lâmina estreita 4”, com lâmina de 4” (10,1 

cm); comprimento total 20 cm; peso de 58 gramas, feita em 

aço inoxidável, por isso não solta nenhum resíduo nos 

alimentos, mantendo-os saudáveis.  Acabamento em brilho.  

Higiênico e de fácil limpeza.  Pode ser lavado diariamente na 

máquina de lavar louças. 

  

12 2.16.21.0175-

5 

2,00 UN FACA PARA PEIXE   

FACA PARA PEIXE   

13 2.16.21.0176-

3 

5,00 UN FACA PARA FRUTA   
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FACA PARA FRUTA - Faca profissional para corte de frutas, do 

tipo lâmina curva de 2 ½ “ ou 6,4 cm; comprimento total 16,5 

cm; peso de 52 gramas, feita em aço inoxidável, por isso não 

solta nenhum resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis.  

Acabamento em brilho.  Higiênico e de fácil limpeza.  Pode 

ser lavado diariamente na máquina de lavar louças. 

  

14 2.16.21.0177-

1 

3,00 UN FACA PARA PAO   

FACA PARA PAO   

15 2.16.21.0178-

0 

8,00 UN COLHER GRANDE   

COLHER GRANDE - Colher, do tipo hotel, formato simétrico e 

bordas cuidadosamente arredondadas, tamanho de 50 cm. 

Cabo reforçado para proteção das mãos no manuseio, 

evitando queimaduras. Feita em aço inoxidável, por isso não 

solta nenhum resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis.  

Acabamento em brilho.  Higiênico e de fácil limpeza.  Pode 

ser lavado diariamente na máquina de lavar louças. 

  

16 2.16.21.0180-

1 

15,00 UN BACIA DE ALUMINIO   

BACIA DE ALUMINIO - Bacia em Aluminio; Capacidade para 

36 litros; Medida: 70 cm de diâmetro; altura: 15,5 cm; 

brilhante. 

  

17 2.16.21.0182-

8 

5,00 UN BULE INDUSTRIAL   

BULE INDUSTRIAL - Bule de Alumínio do tipo Hotel, capacidade 

de 4,5 Lts,  com cabo de Baquelite, feito em alumínio 

fundido; cor de alumínio; comprimento 31,5 cm; largura 14 

cm; altura 29,5 cm; peso líquido 590 g. 

  

18 2.16.21.0184-

4 

6,00 UN SUPORTE PARA UTENSILIOS   

SUPORTE PARA UTENSILIOS  - Suporte para utensílios feito em 

aço cromado; acabamento Cromado; medidas de 43 cm; 

comprimento: 100 cm; conteúdo 02 barras de 50cm (cada); 

06 ganchos; 06 utensílios; 06 potes para condimentos com 

capacidade de 90 ml cada, furos nas tampas de 3,5 mm; 01 

suporte para 2 rolos de papel alumínio e 01 para papel 

toalha e condimentos; 01 Escorredor; 01 kit de fixação com 

buchas e parafusos. 

  

19 2.16.21.0185-

2 

35,00 UN BANDEJA PLASTICA   

BANDEJA PLASTICA   

20 2.16.21.0186-

0 

5,00 UN BATEDOR DE CARNE   

BATEDOR DE CARNE - Batedor de carne, produzido em aço 

inox, com base em polipropileno de 15 cm. 

  

21 2.16.21.0187-

9 

7,00 UN COLHER DE PAU   

COLHER DE PAU - Colher feita em bambu, para uso industrial, 

medindo 40,5 cm, feita em material pró ecológico, resistente 

a odores e bactérias. 

  

22 2.16.21.0188- 1,00 UN SUPORTE PARA COADOR   
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7 INDUSTRIAL 

SUPORTE PARA COADOR INDUSTRIAL  -  Suporte para coador 

de café, do tipo industrial, café profissional, em alumínio, 

tamanho n.º 03, altura mínima de 54 cm. 

  

23 2.16.21.0189-

5 

8,00 UN COADOR DE CAFE 

INDUSTRIAL 

  

COADOR DE CAFE INDUSTRIAL - Coador de café, do tipo 

industrial, utilizado em suporte de alumínio, para café 

profissional, com capacidade de 04 a 10 litros. 

  

24 2.16.21.0190-

9 

7,00 UN COLHER INDUSTRIAL DE 

POLIPROPILENO 

  

COLHER INDUSTRIAL DE POLIPROPILENO - Colher de caldeirão 

plana, polipropileno 45 cm, branca.  Tamanho da pá 5 cm, 

altura 1cm. 

  

25 2.16.21.0191-

7 

7,00 UN TABUA DE CARNE   

TABUA DE CARNE   

26 2.16.21.0192-

5 

5,00 UN LEITEIRA GRANDE   

LEITEIRA GRANDE   

27 2.16.21.0193-

3 

1,00 UN CORTADOR DE LEGUMES   

CORTADOR DE LEGUMES - Cortador e picador de legumes, 

frutas, batata palito, do tipo industrial, feito em alumínio 

fundido, facas em aço inox; cabo em alumínio fundido;  

basculante em alumínio fundido; pintura eletrostática; 

dimensões 112X36X44; peso 3 kg; corte 10X10 cm; montagem 

simples. 

  

28 2.16.21.0194-

1 

1,00 UN PANELA DE PRESSAO 

INDUSTRIAL 

  

PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL   

29 2.16.21.0195-

0 

3,00 UN ABRIDOR DE LATA DE 

GIRAR 

  

ABRIDOR DE LATA DE GIRAR   

30 2.16.21.0196-

8 

2,00 UN ABRIDOR DE GARRAFAS   

ABRIDOR DE GARRAFAS   

31 2.16.21.0197-

6 

6,00 UN ASSADEIRA ALTA 

SOLDADA RETANGULAR 

COM ALÇA NR 07 

  

ASSADEIRA ALTA SOLDADA RETANGULAR COM ALÇA NR 07 -  

Assadeira alta soldada com alça, tamanho 40x60x8,3cm - N. 

07, 100% Alumínio. 

  

32 2.16.21.0198-

4 

1,00 UN SACA ROLHA   

SACA ROLHA   

33 2.16.21.0199-

2 

1,00 UN AMACIADOR DE CARNE   

AMACIADOR DE CARNE   

34 2.16.21.0200-

0 

6,00 UN ASSADEIRA MEDIA 

RETANGULAR COM ALÇA 
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NR 8 

ASSADEIRA MEDIA RETANGULAR COM ALÇA NR 08 - Assadeira 

média soldada com alça; tamanho 60x40x8cm - N. 08; 100% 

alumínio. 

  

35 2.16.21.0201-

8 

1,00 UN BALANÇA PARA COZINHA   

BALANÇA PARA COZINHA - Balança Digital com alta precisão 

eletrônica 1g a 10 kg, para a pesagem de alimentos com 

capacidade de até 10 kg; graduação de 1 em 1 grama; 

equipado com um sistema de alta precisão de calibragem;  

sistema de tara; Função para pesar em gramas; Visor de 

cristal líquido lcd; desliga automaticamente após o uso; 

alimentação: duas pilhas AA; indica quando as pilhas 

precisam ser trocadas; peso da balança: 360 gramas; 

diâmetro do prato 14,5 cm; dimensões aproximadas da 

balança 16 largura cm x 3,5 cm altura x 24 cm comprimento. 

  

36 2.16.21.0202-

6 

1,00 UN ESPREMEDOR DE BATATAS 

INDUSTRIAL 

  

ESPREMEDOR DE BATATAS INDUSTRIAL - Espremedor e 

amassador de batatas industrial, com cesto em aço inox, 

altura do cesto: 11cm; diâmetro do cesto: 11cm; volume do 

cesto: 712cm³; uso doméstico e comercial; cesto e embolo 

de aço inox; material do basculante, corpo e cabo: Alumínio 

Fundido; pintura:Eletrostática; colunas: tubo de Aço 5/8; pés - 

tubo aço 5/8; alt. / larg./prof.: 570 x 270 x 365mm; peso 

líquido: 2,190kg 

  

37 2.16.21.0206-

9 

1,00 UN DESCASCADOR DE 

LEGUMES 

  

DESCASCADOR DE LEGUMES   

38 2.16.21.0207-

7 

7,00 UN PORTA TALHER COM 

TAMPA 

  

PORTA TALHER COM TAMPA -  Porta talher com tampa e 6 

divisórias grandes, com as dimensões de 29 x 34 x 5 cm. 

  

39 2.16.21.0208-

5 

13,00 CE JOGO DE POTE DE 

PLASTICO 

  

JOGO DE POTE  DE PLASTICO - Jogo de pote de plástico com 

tampa, composto por 4 potes fabricados em polipropileno 

em cores diversas, sendo 1 Pote 800ML: Altura 7,3 cm / 

Largura 17,2 cm / Profundidade 15,8 cm; 1 Pote 2L: Altura 11,0 

cm / Largura 23,0 cm / Profundidade 20,4 cm; 1 Pote 4L: 

Altura 13,0 cm / Largura 28,0 cm / Profundidade 25,0 cm e 1 

Pote 6L: Altura 15,0 cm / Largura 34,0 cm / Profundidade 30,2 

cm. 

  

40 2.16.21.0209-

3 

1,00 UN PANELA DE PRESSAO 7 

LITROS 

  

PANELA DE PRESSAO 7 LITROS - Panela de pressão de 7,0 litros; 

diâmetro de 24cm; altura de 17cm, feita em alumínio; com 

certificação no  INMETRO e válvula de segurança 

  

41 2.16.21.0211-

5 

1,00 UN TACHO ESMALTADO 

PARA FRITURA 

  

TACHO ESMALTADO PARA FRITURA - Tacho Esmaltado para 

frituras N°16 (41cm) 6 litros; acabamento esmaltado a fogo, 
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resistente a ferrugens e abrasivos; dimensão de Diâmetro 41 

cm  e Altura 10 cm. 

42 2.16.21.0212-

3 

1,00 UN DESENTUPIDOR DE PIA   

DESENTUPIDOR DE PIA -  Desentupidor de aço, dez metros, 

com cabo para tanque, ralo ou pia.  Solução para 

problemas de entupimento em: caixa de inspeção, calhas, 

saída de vaso sanitário para tubulação de esgoto, entre 

outros. 

  

43 2.16.21.0213-

1 

1,00 UN FRIGIDEIRA PROFISSIONAL 

DE 40 CM 

  

FRIGIDEIRA PROFISSIONAL DE 40 CM -  Frigideira de 40 cm, do 

tipo profissional, com cabo baquelite, fabricada inteiramente 

em alumínio polido, 40 cm de diâmetro; 8 cm de altura.  

Cabo com 69 cm. 

  

44 2.16.21.0214-

0 

2,00 UN FORMA PARA BOLO COM 

BURACO NO MEIO 

  

FORMA PARA BOLO COM BURACO NO MEIO - Forma para 

pudim ou bolo, com diâmetro de 30 cm, altura de 12 cm, 

feita em alumínio. 

  

45 2.16.21.0215-

8 

1,00 UN ESPREMEDOR DE ALHO   

ESPREMEDOR DE ALHO - Amassador, ou espremedor, de alho 

em aço inox com tambor removível e hastes longas. Maior 

alavanca, menor esforço. Tambor 3 x 3 cm (A x L), com 

orifícios de 1,2 mm. Dimensões 5 x 19 cm. Peso 277 g. 

  

46 2.16.21.0216-

6 

10,00 UN PENEIRA 40 CM   

PENEIRA 40 CM - Peneira do tipo feijão 40cm, fabricada em 

aço inox 430 

  

47 2.16.21.0217-

4 

1,00 CE FUNIL   

FUNIL - Jogo de funil de plástico com quatro tamanhos 

variados.  Diâmetros do funil plástico: 45mm - 65mm - 90mm - 

105mm, em polipropileno, cores diversas. 

  

48 2.16.21.0218-

2 

10,00 UN PENEIRA DE 14 CM   

PENEIRA DE 14 CM - Peneira 14cm, pequena, fabricada em 

aço inox, com cabo. 

  

49 2.16.21.0220-

4 

2,00 UN RALADOR   

RALADOR -  Ralador multiuso de 4 faces, material 100% aço 

inoxidável; espessura da chapa: 1 mm; alça cravada e 

ponteada ao ralador com quatro lados: fatiador; ralador ; 

ralador "palha" fino; ralador "palha" grosso. Altura sem a alça: 

15 cm. Altura com a alça: 17,5 cm. Base: 8,5 x 10 cm. Topo: 

3,3 x 8 cm. Peso: 157 g 

  

50 2.16.21.0221-

2 

2,00 UN ESPATULA   

ESPATULA - Espátula de silicone, produzido com silicone 

altamente resistente, suporta até 220 graus de temperatura. 

Atóxicos e resistem à mudança de temperatura sem 
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deformar e aquecer. Peças inteiriças, não absorvem líquidos 

e resíduos, sendo higiênicos e fáceis de lavar. Funcionalidade 

sem danificar o fundo das panelas ou recipientes. Peso: 

0,045Kg; aAltura: 1,5cm; largura: 5,5cm; comprimento: 

28,5cm. 

51 2.16.21.0222-

0 

1,00 UN TESOURA DE COZINHA   

TESOURA DE COZINHA - Tesoura multiuso, 17,5 cm, lâmina em 

aço inoxidável, tamanho: 7 Polegadas (17,5cm), corta papel, 

EVA, tecidos finos e grossos, plásticos etc. 

  

52 2.16.21.0224-

7 

3,00 CE JOGO DE MANTIMENTOS   

JOGO DE MANTIMENTOS - Jogo de mantimentos aço inox c/ 

tampa em acrílico; com pelo menos quatro potes, sendo 1 

pote com capacidade para 500ml, 1 pote com capacidade 

para 750ml, 1 pote com capacidade para 865ml e 1 pote 

com capacidade para 1 Litro; com sistema hermético de 

fechamento. 

  

53 2.16.21.0225-

5 

1,00 UN SALEIRO DE PAREDE   

SALEIRO DE PAREDE - Saleiro em inox de parede, produto 

resistente à corrosão. Altura : 17 cm; largura : 12,5cm; 

comprimento : 12,5cm. 

  

54 2.16.21.0226-

3 

3,00 UN SUPORTE PARA 

DETERGENTE/SABAO 

  

SUPORTE PARA DETERGENTE/SABAO - Porta detergente, 

bucha e sabão para pia, em plástico resistente, tipo 

polipropileno, cor a definir. 

  

55 2.16.21.0230-

1 

1,00 UN ESCORREDOR DE ARROZ   

ESCORREDOR DE ARROZ -  Escorredor industrial de alumínio 

reforçado, com diâmetro de boca de 40cm, alça de 

alumínio de vergalhão, com capacidade de 11 litros. 

  

56 2.16.21.0231-

0 

12,00 UN PEGADOR MULTIUSO   

PEGADOR MULTIUSO - Pegador multiuso em aço inox. Cabo 

de madeira tratada fixado por rebites de alumínio; com 

lâmina de maior durabilidade; resistente a impactos e a altas 

temperaturas; pode ir à máquina de lavar louças. Dimensões 

(CxLxA): 42x125x415 mm- Peso: 0,2480 Kg. 

  

57 2.16.21.0233-

6 

14,00 UN JARRA PLASTICA   

JARRA PLASTICA - Jarra plástica com tampa para sucos e 

bebidas; capacidade para 4 litros; plástico leve e reforçado, 

altura: 26cm; diâmetro da boca: 17cm. 

  

58 2.16.21.0234-

4 

1,00 UN ESCORREDOR DE PRATO 

INDUSTRIAL 

  

ESCORREDOR DE PRATO INDUSTRIAL - Escorredor de prato 

industrial, com capacidade para 60 pratos; em aço inox 

inoxidável; peso: 3,000Kg; altura: 65,cm; largura: 28,cm; 

comprimento: 51,cm. 

  

59 2.16.21.0235- 15,00 UN ESCOVA PARA LIMPEZA   
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2 DE MAMADEIRAS 

ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRAS - Escova para 

mamadeiras, sendo possível lavar mamadeiras sem danificá-

las. Possui cerdas flexíveis que se adaptam ás diferentes 

formas de mamadeiras e interior dos bicos. Contém 

cobertura que permite que a escova seja pendurada para 

secar e facilitar o armazenamento. 

  

60 2.16.21.0236-

0 

15,00 UN JARRA VOLUMETRICA 

NAO POROSAS 

  

JARRA VOLUMETRICA NAO POROSAS - Jarra graduada em 

polipropileno reforçado tipo industrial com escala em alto 

relevo e silk-screen. Contendo as seguintes medidas: 1000 ML, 

2000 ML, 3000 ML, 5000 ML 

  

61 2.16.21.0240-

9 

1,00 UN CHAIRA NR 12   

CHAIRA NR 12 -  Descrição 

Desenvolvida em aço de alta dureza com revestimento de 

cromo duro, garante vida longa e maior resistência a 

oxidação. em duas versões de hastes, o modelo estriado 

recupera o fio, enquanto o liso alinha o mesmo mantendo a 

faca afiada durante toda operação. 

  

62 2.16.21.0241-

7 

3,00 UN PANELA DE PRESSÃO DE 

15 LITROS 

  

PANELA DE PRESSÃO DE 15 LITROS -  Panela de pressão 15 

litros com cabo,  linha profissional. 

  

63 2.16.21.0242-

5 

1,00 UN PANELA DE PRESSÃO DE 

20 LITROS 

  

PANELA DE PRESSÃO DE 20 LITROS - Panela de pressão 20 litros 

com cabo, Linha profissional. 

  

64 2.16.21.0243-

3 

5,00 UN CANECA ALUMÍNIO DE 2 

LITROS 

  

CANECA ALUMÍNIO DE 2 LITROS - Caneca em alumínio com 

cabo. Utensílio culinário, para aquecimento de líquidos em 

geral. 

  

65 2.16.21.0244-

1 

5,00 UN CANECA ALUMÍNIO DE 

4,5 LITROS 

  

CANECA ALUMÍNIO DE 4,5 LITROS -  Caneca em alumínio com 

cabo. Utensílio culinário, para aquecimento de líquidos em 

geral. 

  

 
 

 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$......................... (.................POR EXTENSO...................) (JÁ INCLUIDOS TODOS OS 

TRIBUTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS E DEMAIS ENCARGOS DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS). 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (NÃO INFERIOR A 30 DIAS) 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ITEM X e XI DO EDITAL 

BANCO:   AGÊNCIA:   CONTA CORRENTE: 

 

ASSINATURA  DO SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE  LEGAL 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADO: NOME E CARGO DE QUEM ASSINA 

- CARIMBO DA EMPRESA – 
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ANEXO V 

 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

LOTE 2 – UTENSÍLIOS DE COPA 

 

APRESENTAÇÃO: EM UMA VIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA POR PROCESSO 

DATILOGRÁFICO, MECÂNICO OU IMPRESSÃO ELETRÔNICA, EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA, EM UMA SÓ DAS FACES DE CADA FOLHA DE PAPEL, SEM EMENDAS, RASURAS OU 

ENTRELINHAS, DEVENDO CONSTAR DE FORMA CLARA E PRECISA OS ELEMENTOS E 

REQUISITOS SEGUINTES: 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:  REFERENTE: PREGÃO 005/19 

 

 

LOTE 2 UTENSÍLIOS DE COPA   

Item Código Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 

Valor Total 

1 2.16.21.0157-7 120,00 UN PRATO DE VIDRO   

PRATO DE VIDRO   

2 2.16.21.0158-5 460,00 UN PRATO DE INOX   

PRATO DE INOX - Prato em inox para creche, medindo 23,9 cm. 

Totalmente feito em inox, por isso não solta nenhum resíduo nos 

alimentos, mantendo-os saudáveis.  Acabamento em brilho.  

Higiênico e de fácil limpeza.  Pode ser lavado diariamente na 

máquina de lavar louças. 

  

3 2.16.21.0159-3 120,00 UN COPO DE VIDRO   

COPO DE VIDRO   

4 2.16.21.0160-7 460,00 UN COPO DE PLASTICO   

COPO DE PLASTICO   

5 2.16.21.0161-5 120,00 UN GARFO DE MESA   

GARFO DE MESA   

6 2.16.21.0162-3 120,00 UN FACA   

FACA   

7 2.16.21.0163-1 500,00 UN COLHER DE SOBREMESA   

COLHER DE SOBREMESA - Colher de sobremesa em inox, 

formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas, 

com 16,6 cm de comprimento e espessura de 1,2 mm. 

Totalmente feito em inox, por isso não solta nenhum resíduo nos 

alimentos, mantendo-os saudáveis.  Acabamento em brilho.  

Higiênico e de fácil limpeza.  Pode ser lavado diariamente na 

máquina de lavar louças. 

  

8 2.16.21.0164-0 120,00 UN COLHER DE SOPA   

COLHER DE SOPA   

9 2.16.21.0179-8 460,00 UN POTE PARA SOBREMESA   

POTE PARA SOBREMESA   

10 2.16.21.0223-9 1,00 UN ACUCAREIRO   

ACUCAREIRO - Açucareiro, em inox, com colher, com 

capacidade aproximada de 440g. 

  

11 2.16.21.0227-1 5,00 UN BOTIJAO TERMICO TRIPE   

BOTIJAO TERMICO TRIPE - Botijão ou garrafão térmico vermelho,   
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feito em polietileno, com capacidade para 9 litros. Dimensões 

(C x L x A):275 mm x 275 mm x 355 mm 

12 2.16.21.0228-0 120,00 UN XICARAS DE CHA, COM 

PIRES 

  

XICARAS DE CHA, COM PIRES - Xícaras de chá, em porcelana 

branca, com capacidade comercial: 200 ml, capacidade até 

a borda: 220ml; tamanho: 9 cm diâmetro x 6 cm altura; 

acompanha pires de 14,5 cm de diâmetro. 

  

13 2.16.21.0229-8 120,00 UN XICARAS DE CAFE   

XICARAS DE CAFE - Xícaras de café, em porcelana branca, 

com capacidade comercial: 50 ml, capacidade até a borda: 

60 ml; tamanho: 6,5 cm diâmetro x 5 cm altura; acompanha 

pires de 11,5 cm de diâmetro. 

  

14 2.16.21.0232-8 110,00 UN COPO PLASTICO COM 

BICO 

  

COPO PLASTICO COM BICO - Copo plástico com bico e alça. 

Bico macio com válvula anti-respingo; alças antideslizantes.  

Livre de BPA (Bisfenol-A), capacidade de 200ml. 

  

15 2.16.21.0238-7 170,00 UN MAMADEIRA   

MAMADEIRA - Mamadeira 130ml produzida em polipropileno, 

com bico e válvula em silicone; possui tampa protetora  para 

evitar vazamento e proteger o bico, facilitando o transporte. 

Contém as seguintes dimensões: 0,20mm de largura, 0,20mm 

de altura, 0,20mm de profundidade e peso de 0,02g. 

  

 
 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$......................... (.................POR EXTENSO...................) (JÁ INCLUIDOS TODOS OS 

TRIBUTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS E DEMAIS ENCARGOS DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS). 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (NÃO INFERIOR A 30 DIAS) 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ITEM X e XI DO EDITAL 

BANCO:   AGÊNCIA:   CONTA CORRENTE: 

 

ASSINATURA  DO SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE  LEGAL 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADO: NOME E CARGO DE QUEM ASSINA 

- CARIMBO DA EMPRESA – 
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ANEXO V 

 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

LOTE 3 – UTENSÍLIOS DE SALA DE AULA 

 

APRESENTAÇÃO: EM UMA VIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA POR PROCESSO 

DATILOGRÁFICO, MECÂNICO OU IMPRESSÃO ELETRÔNICA, EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA, EM UMA SÓ DAS FACES DE CADA FOLHA DE PAPEL, SEM EMENDAS, RASURAS OU 

ENTRELINHAS, DEVENDO CONSTAR DE FORMA CLARA E PRECISA OS ELEMENTOS E 

REQUISITOS SEGUINTES: 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:  REFERENTE: PREGÃO 005/19 

 

 

LOTE 3 UTENSÍLIOS SALA DE AULA   

Item Código Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 

Valor  

Total 

1 2.16.16.0613-

6 

15,00 UM QUADRO BRANCO TIPO 

LOUSA MAGNETICO 

  

QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO - Quadro branco 

tipo lousa magnético DIM: 120 x 200 cm (A x L) - (CRECHES II e 

III) 

  

2 2.16.16.0615-

2 

3,00 UM QUADRO DE AVISO EM 

METAL 

  

QUADRO DE AVISO EM METAL -  Quadro de avisos em metal 

DIM: 90 x 150 cm (A x L).  SECRETARIA E SALA PROFESSORES. 

  

3 2.16.16.0616-

0 

5,00 UM QUADRO MURAL DE 

FELTRO 

  

QUADRO MURAL DE FELTRO - Quadro mural em feltro com 

moldura de madeira em toda sua extensão, lixada e 

envernizada, revestimento em feltro azul ou verde. Medindo 

1200x900mm. Com kit para fixação na parede. APRESENTAR 

NA PROPOSTA CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA. 

  

 
 

 

 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$......................... (.................POR EXTENSO...................) (JÁ INCLUIDOS TODOS OS 

TRIBUTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS E DEMAIS ENCARGOS DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS). 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (NÃO INFERIOR A 30 DIAS) 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ITEM X e XI DO EDITAL 

BANCO:   AGÊNCIA:   CONTA CORRENTE: 

 

ASSINATURA  DO SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE  LEGAL 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADO: NOME E CARGO DE QUEM ASSINA 

- CARIMBO DA EMPRESA – 
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ANEXO V 

 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

LOTE 4 – UTENSÍLIOS PARA ORGANIZAÇÃO EM GERAL 

 

APRESENTAÇÃO: EM UMA VIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA POR PROCESSO 

DATILOGRÁFICO, MECÂNICO OU IMPRESSÃO ELETRÔNICA, EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA, EM UMA SÓ DAS FACES DE CADA FOLHA DE PAPEL, SEM EMENDAS, RASURAS OU 

ENTRELINHAS, DEVENDO CONSTAR DE FORMA CLARA E PRECISA OS ELEMENTOS E 

REQUISITOS SEGUINTES: 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:  REFERENTE: PREGÃO 005/19 

 

 

LOTE 4 UTENSILIOS PARA ORGANIZAÇÃO EM GERAL   

Item Código Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 

Valor  

Total 

1 2.16.09.0002-

2 

13,00 PT HASTES FLEXIVEIS   

HASTES FLEXIVEIS - Hastes Flexíveis inquebráveis, contendo 

hastes com ranhuras, permitindo uma fixação segura e 

higiênica, e pontas de algodão puro com tratamento 

antigerme. Embalagem com 300 unidades. 

  

2 2.16.09.0003-

0 

1,00 UN MALETA DE PRIMEIROS 

SOCORROS 

  

MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS - Maleta de Primeiros 

Socorros grande, contendo uma bandeja com 8 

compartimentos. Fabricada com PVC, na cor branca. 

Dimensões: 30cm de comprimento; 18cm de altura; 20cm 

de largura; 18,5cm de profundidade. 

  

3 2.16.14.0310-

3 

2,00 UN ADESIVO  DE REGUA DE 

CRESCIMENTO 

  

ADESIVO  DE REGUA DE CRESCIMENTO -  Régua de 

crescimento infantil no tamanho 160 x 155cm. Com 

marcação da medida até o 150cm de altura. Adesivo 

fosco autocolante, aplicável em qualquer superfície lisa. 

Dimensões: largura 1 cm; altura 1,60 m; profundidade 55 

cm; peso 400 g. 

  

4 2.16.16.0605-

5 

1,00 UN ARARA - 

ARRUMADINHO MISTO 

  

ARARA - ARRUMADINHO MISTO - Cabide central para 

pendurar fantasias, 1 fileira de 4 cestos plásticos com alça e 

1 fileira com 2 placas de polietileno rotomoldado formando 

1 estante plana. 5 tubos de alumínio e 4 rodinhas. 

Fabricado com polietileno de média densidade (material 
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não tóxico e reciclável)e polietileno pigmentado (colorido), 

com aditivo UV que garante a  coloração original mesmo 

que exposto ao tempo. O produto é composto por: 2 

laterais vazadas em plástico rotomoldado, com aberturas 

laterais que permitem total visualização; 3 ressaltos na parte 

superior de cada lateral (total de 6) que funcionam como 

cabides para bolsas e casacos; tubos de alumínio 

retangulares com bordas arredondadas que travam o 

conjunto e servem como apoio dos cestos e das estantes; 4 

rodízios para permitir fácil movimentação dentro das salas. 

Dimensões: 1,58m de altura; 1,36m de largura; 58cm de 

profundidade. 

5 2.16.16.0606-

3 

15,00 UN PORTA COPO 

DESCARTAVEL 

  

PORTA COPO DESCARTAVEL- Dispenser para copos 

descartáveis de até 200 ml, fabricado em cristal e inox. 

Dimensões: 50cm de altura x 7,5cm de largura. 

  

6 2.16.20.0062-

2 

60,00 PT FRALDA   

FRALDA - Fralda descartável tamanho G, com ajuste 

confortável e flexível proporcionando maior comodidade e 

segurança, camada ultra absorvente garantindo proteção 

por até 12 horas. Pacote com 70 unidade.Dimensões: 

largura 24,60 cm; altura 21,80 cm; profundidade 22,40 cm; 

peso 0,02g. 

  

7 2.16.20.0063-

0 

30,00 PT LENÇO UMEDECIDO   

LENÇO UMEDECIDO - Lenços umedecidos enriquecidos 

com extrato de Aloe Vera e lanolina. Não contém álcool 

etílico, possui uma fragância suave e dermatologicamente 

testado  e hipoecogênico. Pacote com 400 lenços. 

  

8 2.16.20.0064-

9 

30,00 UN SABONETE   

Sabonete glicerinado em barra de 80g, possui uma fórmula 

que combina a glicerina com mel natural e vitamina E. 

Dermatologicamente testado. 

  

9 2.16.20.0065-

7 

25,00 FR SHAMPOO   

SHAMPOO - Shampoo hipoalergênico produzido com água 

purificada, vitamina E e pH balanceado. Não contém 

sabão, nem álcool. Dermatologicamente testado. Frasco 

com 400ml. 

  

10 2.16.20.0066-

5 

5,00 RL ALGODAO   

ALGODAO - Algodão 100% puro hidrofilizado, que assegura 

higiene, maciez e alto pode na absorção de líquidos 

aquosos e gordurosos. Rolo de 500g. 

  

11 2.16.20.0067-

3 

25,00 FR CONDICIONADOR   

CONDICIONADOR - Condicionador hipoalergênico 

produzido com água purificada e pH balanceado. Livre de 

álcool. Dermatologicamente testado. Frasco com 200ml. 
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12 2.16.20.0068-

1 

30,00 UN TOALHA DE BANHO   

TOALHA DE BANHO - Toalha de banho anti-alérgica, anti-

piling e com capuz. Fabricada com material 95% Algodão 

e 05% Poliéster. Tamanho: 0,70 x 1,30 m. Peso: 0,4kg. 

  

13 2.16.20.0072-

0 

13,00 UN COLCHONETES PARA 

TROCADOR 

  

COLCHONETES PARA TROCADOR - Colchonete  para  

trocador dim: 100 x 60 x 3 cm (c x l x e) (fraldários, banheiros 

infantis 

  

14 2.16.21.0181-

0 

18,00 UN CAIXA PLASTICA 

ORGANIZADORA 

  

CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA - Caixa plástica 

organizadora 56,1L, com grampos de fechamento que 

prendem a tampa firmemente à caixa plástica; 

transparente, permitindo a visualização do conteúdo, 

dispensando a etiquetagem externa. Com bases largas; 

capacidade de  56100 ml; Dimensões por Peça: 

564x385x371mm. 

  

15 2.16.21.0204-

2 

6,00 UN VARAL   

VARAL - Varal retrátil de parede medindo 7X52 cm, peso: 

0.98 kg; largura: 6.7 cm; profundidade: 5.3 cm; altura: 75.4 

cm; composição: polietileno/ zinco/ aço. 

  

16 2.16.21.0205-

0 

20,00 UN PRENDEDOR DE ROUPA   

PRENDEDOR DE ROUPA   

17 2.16.21.0210-

7 

1,00 UN ESCADA DE 6 DEGRAUS   

ESCADA DE 6 DEGRAUS - Escada de 6 degraus, feita em 

alumínio; com capacidade: 120 kg;altura: 1,78 Metros; 

largura: 46,00 centímetros;  comprimento: 88,00 

centímetros; peso: 4,04 kilogramas; patamar (altura do 

último degrau): 1,30 M; com certificação no INMETRO. 

  

18 2.16.21.0219-

0 

25,00 UN BALDES   

BALDES - Balde de plástico, extra forte, feito em 

polipropileno, com alça reforçada. 

  

19 2.16.21.0237-

9 

2,00 UN TERMOMETRO DE 

MAXIMA E MINIMA 

  

TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA - Termômetro de 

máxima e mínima analógico, em plástico, tipo capela. 

Registra as variações das temperaturas ocorridas, em um 

ambiente num período de tempo pré-estabelecido. 

Fornece três valores: temperatura mínima, temperatura 

máxima e a temperatura do momento. Possui botão 

central automático com função zerador do marcador de 

máxima e mínima (filete azul); Enchimento mercúrio (Hg); 

Uso externo e interno. Contém as seguintes especificações: 

Escala -38°C/ +50°C; divisão 1°C; precisão +/- 1°C; 

dimensões 240 x 5 x 68mm. 

  

20 2.64.15.0001- 1,00 UN APARELHO DE PRESSAO   
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3 ARTERIAL 

APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL - Medidor de aparelho de 

pressão arterial automático de pulso. Possui Tecnologia 

Smart Sense, que controla o fluxo de ar na braçadeira. 

Com indicador gráfico do nível de hipertensão, memória 

para 100 resultados com data e hora, média das últimas 03 

medições e desligamento automático. Acompanha um 

estojo para viagem e duas pilhas AAA. Aprovado pelo 

Inmetro. 

  

21 2.64.15.0002-

1 

1,00 UN APARELHO DE DEXTRO   

APARELHO DE DEXTRO - Monitor de glicose semi completo. 

Fácil manuseio, com apenas duas etapas se obtém o 

resultado. Monitor baseado em plataforma amperométrica 

portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de 

medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da 

amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise 

inferior a 10 segundos. Memória de 300 resultados com 

data e hora. Porta serial para conectividade e tranferência 

de dados. Sistema de codificação através de chip de fácil 

manuseio que acompanha a caixa de tiras de glicemia. 

Fornece um cálculo de média de 7, 14 e 30 dias. Itens: 1 

monitor, 1 lancetador, 10 lancetas, 1 frasco solução 

controle, 1 estojo e 1 manual. 

  

22 2.64.15.0003-

0 

2,00 UN TERMOMETRO CLINICO 

DIGITAL 

  

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - Termômetro clínico digital 

para diagnostico da temperatura corporal e medição de 

febre. Possui beep sonoro para avisod de término de 

medição e desligamento automático; ponto impermeável; 

visor de cristal líquido com alta visibilidade; precisão 

elevada de +/- 0.1°C; à prova d’água; memória da última 

medição. Tamanho do visor: 0,8 x 2,0 cm. Conteúdo da 

embalagem: 1 termômetro com bateria e 1 manual de 

instruções. 

  

 

 

 

 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$......................... (.................POR EXTENSO...................) (JÁ INCLUIDOS TODOS OS 

TRIBUTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS E DEMAIS ENCARGOS DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS). 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (NÃO INFERIOR A 30 DIAS) 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ITEM X e XI DO EDITAL 

BANCO:   AGÊNCIA:   CONTA CORRENTE: 

 

ASSINATURA  DO SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE  LEGAL 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADO: NOME E CARGO DE QUEM ASSINA 

- CARIMBO DA EMPRESA – 


