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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 003/2021
1.

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO

DE BONINAL, torna público a presente CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE
PREÇOS DE MERCADO, em observância ao Decreto Municipal nº 1923, datado de 25 de
março de 2021, disponível no Diário Oficial do Município de BONINAL, edição da quintafeira,

dia

25

de

março

de

2021,

(https://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=1096&c=95&m=0),

N°

1096
visando

formalizar a estimativa de preços de mercado.
OBJETO: Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado com a finalidade de estimar
preços e identificar empresa do ramo para contratação visando o fornecimento de gêneros
alimentícios (não perecíveis e perecíveis), que se destinarão a alimentação escolar dos alunos da
rede municipal de ensino deste Município de Boninal, Estado da Bahia.
A presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado, sendo que
todos os demais atos necessários à contratação será objeto de posterior procedimento regido
seja pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e/ou pela Lei Federal nº 10.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e/ou por qualquer outra específica, no que couber.

2.

As empresas do ramo, interessadas em apresentar cotação de preços deverão observar o

ANEXO I (PROPOSTA DE PREÇOS), nos termos desta Chamada Pública.

3.

O ANEXO I ((PROPOSTA DE PREÇOS), em formato aberto, poderá ser enviado por e-

mail aos interessados que solicitarem.
4. As informações e esclarecimentos pertinentes deverão ser solicitados à Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, pelo email: antonio.admin@boninal.ba.gov.br.
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5. A COTAÇÃO DE PREÇOS deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente
identificada com o carimbo de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser
encaminhada pelo mesmo e-mail (e-mail: antonio.admin@boninal.ba.gov.br) até o dia 05 de
abril de 2021.

Boninal-BA, 26 de março de 2021.

Erivaldo de Souza Santos
Secretário Municipal de Educação e Cultura
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROPONENTE:__________________________________________________________________
CNPJ:___________________________________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________________________
TELEFONE:___________________________ WHATSAPP: ______________________________
E-MAIL:______________________________________________________________________

ITEM

01

GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Açafrão pó

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 01
UNIDA
DE

Acondicionado em embalagem de Kg
polietileno,fechado, contendo 50 a
100 gramas do produto .O mesmo
deverá
estar
livre
de
sujidades,umidade,apresentando
cor,odor e sabor característicos .
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade
de 06 a 12 meses.

QUANTIDADE
TOTAL
(LT., KG OU
UNIDADE)
80
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02

Açúcar cristal

03

Adoçante dietético
líquido

04

Alimento
achocolatado em pó

O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.
Açúcar cristal embalagem em Kg
polietileno
transparente,
fechado
hermeticamente, contendo 01 Kg do
produto.
Deverá
constar
na
embalagem, de forma legível, a data
de fabricação e o prazo de validade de
06 a 12 meses.. No ato da entrega não
poderá ser transcorrido mais de 50%
do prazo de validade estabelecido pelo
produto
Adoçante dietético líquido, Frasco de Unid.
material plástico resistente contendo
100 ml do produto. Edulcorantes:
sacarina sódica e ciclamato sódico
Rótulo com registro do Ministério da
Saúde,dados do fabricante e data de
validade de 06 a 12 meses.
Acondicionado
em
embalagem Kg
plástica,contendo 200 gramas do
produto,devidamente
fechada.
Informação Nutricional para porção de
20 gramas: 75 Kcal a 79 Kcal; 17 a 19
gramas de carboidratos.
Ingredientes: cacau,açúcar,lecitina de
soja.

7.000

12

1.000
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05

Amido de milho

06

Arroz parboilizado

07

Arroz polido

Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade
de 06 meses a 12 meses
Embalagem em caixa com volume de Kg
200 gramas do produto. Deverá conter
no rótulo ou impresso na embalagem
os dados do
fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06
meses a 12 meses
Arroz parboilizado tipo 1, contendo no Kg
mínimo 90% de grãos inteiros e
íntegros, na cor característica,
embalagem
de
polietileno,
hermeticamente fechado, pacote de 01
Kg. Validade 06 a 12 meses. No ato
da entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
Arroz polido tipo 1, apresentando Kg
coloração branca, grãos íntegros
acondicionado em saco de polietileno
transparente, fechado hermeticamente,
embalagem de 1,0 Kg. Validade 06 a
12 meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50%
do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

48

2.000

1.195
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08

Arroz vermelho

09

Biscoito de sal

10

Biscoito doce

Arroz tipo vermelho, contendo no Kg
mínimo 90% de grãos inteiros e
íntegros.Embalagem em saco de
polietileno,contendo 1,0 Kg do
produto.Validade de 12 meses. No ato
da entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
Biscoito salgado tipo cream-cracker, Kg
acondicionados em pacotes de
material plástico,contendo 400gramas
do produto.
Informação nutricional: porção de 30
gramas contendo 20 gramas de
carboidrato;2,6g a 2,8 gramas de
proteínas; 122mg a 170mg de sódio.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade
de 06 meses a 12 meses.
O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.
Biscoito tipo maisena, acondicionados Kg
em
pacotes
de
material
plástico,contendo 400 gramas do
produto.
Informação Nutricional: porção de 30

750

3.200

1.168
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11

Biscoito rosca sabor
leite

gramas contendo 125 Kcal a 131 Kcal;
22 g a 23g de carboidratos; 2,3 gramas
a 2,6 gramas de proteínas; 78 mg a
80 mg de sódio.
Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, amido, sal,
soro de leite.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade
de 06 a 12 meses.
O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.
Biscoito tipo rosca, sabor leite, Kg
acondicionados em pacotes contendo
300 a 400 gramas do produto.
Ingredientes: farinha de trigo, leite
integral, açúcar, gordura vegetal, sal.
Informação Nutricional - porção de 30
gramas contendo 125 a 135 Kcal; 22,0
a 23,0 gramas de carboidratos; 2,0 a
2,3 gramas de proteínas; 0,7 a 1,6
gramas de gordura saturada; 50 mg a
96 mg de sódio.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,

1.450
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12

Café em pó

13

Canela em pó

14

Carne moída magra

15

Charque

data de fabricação e prazo de validade
de 06 a 12 meses.
O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.
Torrado
e
moído,
embalagem
metalizada, contendo 250 gramas do
produto .
O produto deverá ser de 1ª qualidade,
com dados do fabricante, selo de
pureza ABIC – Associação Brasileira
da Indústria do Café na embalagem.
Canela em pó, embalagem em frasco
de plástico resistente 30gramas,
fechado, intacto. Sabor,cor, odor e
aspectos característicos, livre de
sujidades. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50%
do prazo de validade estabelecido pelo
produto.
Carne
bovina
magra,primeira
qualidade,embalagem contendo 500g
do produto,congelada,
Charque dianteiro, embalagem à
vácuo,resistente,contendo 500 gramas

Kg

495

Kg

41

Kg

246

Kg

800
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16

Côco ralado

17

Colorau pó

do produto,constando dados do
fabricante.
Registro do Ministério da Agricultura.
No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto.
Informação nutricional –porção de 30
gramas contendo 7,0 a 7,2 gramas de
proteína, 3,0 a 4,5 gramas de gorduras
totais; 1595mg a 1686mg de sódio.
Côco ralado sem açúcar,embalagem Kg
plástica,devidamente
fechada,
contendo 100 gramas do produto.
Deverá constar na embalagem, de
forma legível,dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade
de 06 a 12 meses.. No ato da entrega
não poderá ser transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido
pelo produto
Acondicionado em embalagem de Kg
polietileno,fechado, contendo 50 a
100g do produto. O mesmo deverá
estar
livre
de
sujidades,
umidade,apresentando cor, odor e
sabor característicos.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,

195

167
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18

Cominho moído

19

Extrato de tomate

data de fabricação e prazo de validade
de 06 a 12 meses.
O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.
Acondicionado em embalagem de Kg
polietileno,fechado, contendo 50 a
100g do produto. O mesmo deverá
estar
livre
de
sujidades,
umidade,apresentando cor, odor e
sabor característicos.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade
de 06 a 12 meses.
O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.
Produto acondicionado em embalagem Kg
plástica ,tipo sachê, contendo 140g a
190g do produto.
Aspecto da massa mole e de cor
avermelhada,odor e sabor próprios.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade
de 12 meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50%

167

900
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21

Farinha de trigo com
fermento

22

Farinha de milho
flocada

do prazo de validade estabelecido pelo
produto.
Farinha de trigo especial,saco de Kg
polietileno, transparente, fechado,
pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas.Aspecto de pó fino,
cor branca, odor, sabor próprios.
Informação nutricional: porção de 50
gramas contendo: 37 gramas de
carboidrato,54 gramas de proteínas,
281mg de sódio; 2,1 mg de ferro;
75μg de ácido fólico.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade
de 06 a 12 meses.
O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.
Farinha de milho flocada,pacote de Kg
polietileno
devidamente
fechado,volume 500gramas. Não
poderá estar úmida. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem os
dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06
meses a 12 meses.
Informação nutricional:porção de 50g

370

1.000
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23

Fubá,tipo creme de
milho vermelho extra
fino

24

Leite em pó integral

do produto contendo 38 a 39 g de
carboidratos;3,5
a
4.0g
de
proteínas;1.4g a 2.0g de fibra
alimentar;valor energético: 170 a 173
Kcal.
Fubá,tipo creme de milho vermelho Kg
extra fino, pacote de polietileno
devidamente
fechado,
volume
500gramas.Não poderá estar úmida.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade
de 06 meses a 12 meses.
Informação nutricional: porção de 40
gramas contendo 39 gramas de
carboidratos; 3,0 gramas de proteínas;
ferro 1,0mg.
No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto.
Leite em pó integral, embalagem Kg
aluminizada
devidamente
fechada,contendo 200g do produto.
Registro
do
Ministério
da
Agricultura/SIF.
Informação Nutricional: porção de 26
gramas contendo 128 Kcal a 130 Kcal;
9,6 a 10, 0 gramas de carboidratos; 6,0

600

6.200
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25

Macarrão espaguete

26

Macarrão para sopa

a 6,8 gramas de proteínas; 223 mg a
250 mg de cálcio.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do
fabricante,data de fabricação e prazo
de validade de 06 a 12 meses. No ato
da entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
Macarrão sêmola tipo espaguete, Kg
embalado em saco de polietileno
transparente, fechado hermeticamente,
com 500 gramas do produto.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade
de 06 a 12 meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido
pelo produto.
Massa para sopa tipo parafuso, Kg
acondicionada em saco polietileno
transparente,
fechado
hermeticamente,pacote de 500 gramas
do produto .
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade

2.300

700
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27

Margarina com sal

28

Milho para canjica
branco

de 06 a 12 meses.
O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.
Embalagem em plástico rígido, Kg
íntegra, com registro do Ministério da
Agricultura. Consistência, odor e
sabor característicos. Pote contendo
250 gramas do produto, devendo
conter no rótulo ou impresso na
embalagem o prazo de validade de 06
a 12 meses.
Tabela nutricional: porção de 10
gramas contendo 59,0 a 63 Kcal; 6,5 a
7,0mg de gorduras totais; sem
gorduras trans; sódio = 55mg a 60 ;ç
mg; vitamina A = 45mcg. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
Tipo 1, classe branco,pacote contendo Kg
500 gramas do produto devidamente
lacrado,intacto, contendo 80% de
grãos inteiros, utilização de matéria
prima limpas isentas de sujidades.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem o prazo de validade de
06 a 12 meses. No ato da entrega não

360

550
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29

Óleo vegetal de soja

30

Pão de leite

31

Peito de frango com
osso

poderá ter transcorrido mais de 50%
do prazo
Refinado,acondicionado em recipiente Lata
de material plástico PET,contendo
900ml
do
produto,devidamente
fechado, íntegro. (litros = 1055
unidades/900ml)
A embalagem deverá conter dados do
fabricante e prazo de validade de 06 a
12 meses.
Pão de leite,volume unitário de 50 Kg
gramas, embalagem em saco plástico
transparente,devidamente
fechado,
contendo
10 unidades do produto.
Ingredientes:
açúcar,
leite
fermento,farinha de trigo,sal,óleo.
Embalagem contendo CNPJ,dados do
fabricante ,data de fabricação e data de
validade.
O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.
Peito
de
frango
com
osso Kg
congelado,acondicionado em saco
plástico de polietileno, apropriado de
acordo com as normas do Ministério
da Agricultura. Prazo de validade de

950

1.528

1.025
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32

Proteína texturizada
de soja (PTS)

33

Sal refinado

34

Salsicha para
cachorro quente

12 meses.
Transportar até a entrega final em
condições de temperatura adequada.
No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido para o produto.
Embalagem
em
polietileno, Kg
transparente,
íntegro,
fechado
hermeticamente. Pacote,contendo 400
Kg a 500 Kg do produto. Deverá
conter no rótulo ou impresso na
embalagem o prazo de validade de 06
a 12 meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50%
do prazo
Sal refinado iodado,embalagem de 01 Kg
Kg com granulação uniforme e com
cristais brancos sem umidade.
Deverá conter na embalagem registro
do Ministério da Saúde.
Validade de 06 a 12 meses.
No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto.
Salsicha para hot-dog,embalagem Kg
plástica
transparente,devidamente
fechada,contendo
5,0
Kg
do
produto.Manter produto congelado a

350

300

160
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35

Sardinha lata em óleo
comestível

12°C negativos.
Ingredientes: carne mecanicamente
separada
de
aves,água,gordura
suína,proteína
vegetal
de
soja,cominho,alho.
Informação Nutricional em porção de
50 gramas:
VE: 114 Kcal a 118 Kcal
HC: 0,6 gramas a 2,5gramas
PTN: 6,2 gramas a 8,2 gramas
Gorduras
totais:
8,7gramas
a
9,8gramas.
Sódio: 487mg a 495mg.
Deverá
conter
impresso
no
rótulo,registro do Ministério da
Agricultura,selo do S.I.F.
Embalagem contendo CNPJ,dados do
fabricante,data de fabricação e data de
validade.
No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto.
Embalagem
horizontal
em Kg
lata,contendo 125 a 130 gramas do
produto em peso líquido.Conserva no
óleo comestível.
Informação nutricional: deverá conter
em porção de 50 gramas: 10 a 13,0

623
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36

Suco concentrado de
caju (líquido)

37

Suco concentrado de

gramas de proteínas;1,0 grama a 1,3
gramas de gordura saturada; 238 a 248
mg de sódio.Registro do Ministério da
Agricultura/SIF.
Validade mínima de 12 meses. No ato
da entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
Suco concentrado líquido, sem Garrafa
açúcar,pasteurizado,não fermentado e
não
alcoólico,
sabor
caju,
acondicionado em garrafa de material
plástico devidamente fechada,sem
violação,contendo 500 ml do produto.
(litros = 1.252 garrafas de 500ml). O
produto deverá apresentar cor,odor e
sabor característicos.
Rendimento de 05 litros.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do
fabricante,registro do Ministério da
Agricultura, data de fabricação e prazo
de validade de 06 a 12 meses..
O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade estabelecido pelo
produto.
Suco concentrado líquido, sem Garrafa

626

3.218
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38

goiaba (líquido)

açúcar,pasteurizado,não fermentado e
não
alcoólico,
sabor
goiaba,
acondicionado em garrafa de material
plástico ,devidamente fechada, sem
violação ,contendo 500 ml do produto
(litros = 6.436 garrafas de 500ml). O
produto deverá apresentar cor, odor e
sabor característicos.
Rendimento de 2,5 litros.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,
registro do Ministério da Agricultura,
data de fabricação e prazo de validade
de 06 a 12 meses..
O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.

Suco concentrado de
maracujá (líquido)

Suco
concentrado
líquido,sem Garrafa
açúcar,pasteurizado,não fermentado e
não alcoólico, sabor maracujá,
acondicionado em garrafa de material
plástico,devidamente fechada, sem
violação ,contendo 500 ml do produto
(litros = 1000 garrafas de 500ml). O
produto deverá apresentar cor, odor e
sabor característicos.
Rendimento de 4,5 litros a 5,5 litros.

500
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39

Tapioca

40

Tempero alho e sal

Deverá conter no rótulo ou na
embalagem
os
dados
do
fabricante,registro do Ministério da
Agricultura, data de fabricação e prazo
de validade de 06 a 12 meses.
O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto
Tapioca,
fina,
cor
branca, Kg
acondicionada em embalagem plástica
transparente, devidamente fechada.
Deverá ser produzida de matérias
primas íntegras e livre de sujidades
(matérias terrosas e parasitas) .
Produto obtido da mistura de alho e Kg
sal, homogeneizadas, embaladas em
potes de material plástico resistente,
invioláveis contendo até 300 gramas
do produto.
Sabor,cor e odor próprios.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade
de 06 a 12 meses.
O prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.

300

220
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ITEM

GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

1

Carne bovina moída
magra

2

Musculo bovino

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 02
UNIDA
DE

Carne bovina de 1ª qualidade, magra,
congelada, contento no máximo 20%
de gordura. Embalagem plástica
transparente, contendo 01(um) Kg do
produto. Prazo de validade de 48 hs,
sob refrigeração e congelamento de
06(seis) meses.
O produto deverá possuir carimbo do
SIF ou SIE ou SIM. Transportar até a
entrega final em condições de
temperatura adequada. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido para o produto
Carne bovina tipo de musculo,
congelada, contento no máximo 20%
de gordura. Embalagem plástica de
transparente, contendo 01(um) Kg do
produto. Prazo de validade de 48 hs,
sob refrigeração e congelamento de

QUANTIDADE
TOTAL
(LT., KG OU
UNIDADE)
170

800
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06(seis) meses.
O produto deverá possuir carimbo do
SIF ou SIE ou SIM. Transportar até a
entrega final em condições de
temperatura adequada. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido para o produto
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PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão
social, endereço, telefone, whatsapp, e-mail, CNPJ, inscrição estadual.
O prazo de entrega do objeto será de forma parcelada e de acordo com a necessidade da
Prefeitura Municipal de Boninal, solicitado através de Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria Municipal de Saúde, e cada entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias,
contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE FORNECIMENTO).
A entrega dos produtos será na Secretraia Municipal de Administração e Planejamento da
Prefeitura Municipal de Boninal, localizada na Rua José de Souza Guedes, no 218, Centro, Boninal
– Bahia, na quantidade solicitada, no horário compreendido entre 08:00 e 16:00 horas, de
segunda a sexta-feira.
O recebimento definitivo do objeto só se dará depois de adotados, pelo CONTRATANTE,
todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações.
Os pagamentos serão efetuados a contar da entrega dos materiais e/ou serviços, através de
ordem bancaria ou crédito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo Contratante o fornecimento do
objeto licitado de acordo com a descrição da Ordem de Fornecimento, desde que não haja
pendência a ser regularizada pelo contratado.
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