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PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017 

PROCESSO N° 007/2017 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 

HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Senhores Fornecedores e Interessados: 

 
Visando a comunicação futura entre esta PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à DIRETORIA DE LICITAÇÕES pelo e-mail 
dir.licitacao@silveiras.sp.gov.br ou através do telefax (12) 3106-1150 / 3106-1197. 
 
A não remessa deste recibo exime a PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS da responsabilidade da comunicação, por meio 
de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 
Recomendamos, ainda, consultas à página www.silveiras.sp.gov.br, link licitacoes, para eventuais comunicações e/ou 
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 
 
Empresa:_____________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Endereco:__________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________CNPJ:_________________________________________________________ 
 
Bairro:_____________________________________________________________________________________________ 
 
Cidade:__________________________________________UF:________________________________________________ 
 
CEP:__________________________________ E-mail:_________________________________________________________ 
 
Telefone:__________________________________Fax:________________________________________________________ 
 
Nome por extenso:_____________________________________________________________________________________ 
 
Data:_________/_________/__________Assinatura:__________________________________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017 
PROCESSO N° 007/2017 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

A Prefeitura Municipal de Silveiras torna público que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, conforme estabelecido neste instrumento convocatório. 
 
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores, 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Orgânica do Município e Decreto Municipal 
nº 031/2012, de 03 de agosto de 2012. 
 
O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL tem como objetivo manter na 
entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua conveniência, promover as contratações dos 
licitantes vencedores do pregão. 
 
A entidade licitante, não se obriga a contratar dos proponentes vencedores, podendo realizar licitação 
específica para a compra ou contratação de um ou mais itens, hipóteses em que, em igualdade de 
condições, o beneficiário do registro terá sempre preferência. 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 17 de maio de 2017.  
HORÁRIO DE INÍCIO: 13 horas. 

 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Silveiras, localizada no 
Paço Municipal, localizado na Praça Padre Antonio Pereira de Azevedo, 52 – centro - Silveiras, CEP 12.690-
000. A sessão será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da Equipe de Apoio, designados em  
Portaria constante do Processo em epígrafe. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de 
habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento das empresas 
interessadas. 
 
ESCLARECIMENTOS: Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Silveiras, no endereço 

especificado para realização da sessão, e-mail: dir.licitacao@silveiras.sp.gov.br ou através do telefax 
(12) 3601-1150 / 3601-1197. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento 
convocatório. 
Integram este Edital os anexos: 
I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO; 
III - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 
IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA; 
V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO; 
VI – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 
VII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO; 
VIII – DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO. 
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1- CONSIDERAÇÃO INICIAL 
1.1 - A estimativa de consumo serve apenas como referência, e não vincula, em hipótese alguma, 

o consumo efetivo a ser realizado pela Contratante. 
 
2- PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação. 
 2.2 - Não será permitida a participação de empresas: 

2.2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.2 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.3 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Silveiras, nos termos do inciso III do artigo 87 da 
lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

2.2.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
2.2.5 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

 
3 – CREDENCIAMENTO 

3.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se 
segue: 

3.1.1 - Quanto aos representantes: 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 

instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, 
o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes 
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, 
bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o 
procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”; 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 
exibindo documento oficial que contenha foto; 

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, 
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de 
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado 
na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do 
menor preço. 

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo(a) Pregoeiro(a), não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 

f) Será admitido apenas 1(um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 

3.1.2 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
   a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência 
de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 
Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação); 

3.1.3 - Quanto às microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas: 
    a) Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 
visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 
(Habilitação). 
 3.2- Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 
por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
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4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 

 

NOME DA PROPONENTE  

 

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA”  

PREGÃO Nº 013/2017 

PROCESSO Nº 007/2017 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 

HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 

 

NOME DA PROPONENTE  

 

ENVELOPE Nº 01 – “HABILITAÇÃO”  

PREGÃO Nº 013/2017 

PROCESSO Nº 007/2017 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 

HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA  

 
5 – PROPOSTA 

5.1 - A Proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem 
cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 

5.2 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de 
reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

5.3 - Deverão estar consignados na proposta: 
5.3.1 - A razão social da proponente, endereço completo/CEP, telefone/fax, e-mail (se 

houver) e CNPJ do licitante; 
5.3.2- Preço unitário por item, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, 

apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, 
tributos, frete e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto 
da presente licitação; 

a) O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de duas 
casas decimais; 

b) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado. 
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5.3.3- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir da data de abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes; 

5.4 - Não será obrigatória apresentação de proposta para todos os itens, podendo o licitante 
apresentar proposta somente para o(s) item (ns) de seu interesse; 

5.5. A marca do produto e, conforme o caso, o modelo; 
5.6. A proposta deverá estar datada e assinada. 

 
6 - HABILITAÇÃO 

Os licitantes deverão apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e trabalhista, qualificações econômico-financeira e operacional, além de declarações 
complementares, como segue. 

 
HABILITAÇÃO JURÍDICA 
6.1. Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou Ata 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações ou cooperativas, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
   6.1.1. Os documentos descritos no subitem anterior deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 

  6.1.2. Os documentos referidos no item 6.1 serão dispensados da apresentação no 
envelope de habilitação, caso a licitante já os houver apresentado no momento do credenciamento. 

6.2. 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; 

 
REGULARIDADE FISCAL 
6.3. Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a 

apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos 
de Negativa; 

6.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Material (FGTS), por meio 
da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

6.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 

6.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

6.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução conjunta 
SF/PGE 03 de 13/08/2010) por meio da respectiva Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de 
negativa, com prazo de validade em vigor na forma da Lei;  
  6.7.1. Tal exigência é indispensável para empresas inscritas no Estado de São Paulo; 
empresas de outros Estados deverão apresentar certidão que comprove inequivocamente que as mesmas 
não possuem débito de origem fiscal para com o Estado; 
 6.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da Certidão 
de Regularidade Municipal Mobiliária (notadamente o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN); 
 

REGULARIDADE TRABALHISTA 
  6.9. Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho; 
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 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 6.10. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 
6.11. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 
(um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.  

  6.11.1. Cada atestado deve conter: i) Nome empresarial e dados de identificação da 
instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone, e-mail); ii) Local e data de emissão; iii) Nome, cargo e 
assinatura do responsável pela veracidade das informações. 
 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 6.12. Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho. (Anexo V). 
 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
6.14. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 

autenticada por cartório competente, autenticada por servidor da administração, ou mesmo cópia 
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo (a) Pregoeiro (a) ou por um 
dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;  

6.15. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

6.16. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas; 

6.17. - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

6.18. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do 
licitante; 

6.19. O (a) Pregoeiro (a) ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos 
órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio 
eletrônico; 
 6.20. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
  6.21. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de cinco dias úteis, a contar da sessão de abertura dos envelopes, prorrogáveis por igual período, a 
critério desta Prefeitura Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
  6.22. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à 
convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 
licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02; 
 6.23. Antes da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preço, a PREFEITURA poderá realizar 
diligência/visita técnica, a fim de se comprovar a veracidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica 
apresentado(s) pela PROPONENTE vencedora do certame, quando, poderá ser requerida cópia do(s) 
contrato(s), nota(s) fiscal (is) ou qualquer outro documento que comprove inequivocadamente que o 
objeto apresentado no(s) atestado(s) foi(ram) efetivamente cumprido(s). 
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7 - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase 
de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão 
apresentados os documentos indicados no item 3. 

7.2 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao (a) Pregoeiro (a) os 
envelopes Proposta de Preços e Documentação de Habilitação. 

7.3 - O julgamento será feito pelo critério de menor preço unitário por item, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 

7.4 - A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

7.4.1 - Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
7.5 - Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas pelos 
demais licitantes; 
7.6 - Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
 7.7 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá utilizar a 

faculdade prevista no §3º., do artigo 48, da Lei 8.666/93 ou dará por encerrado o certame, lavrando-se 
ata a respeito. 

7.8 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

7.8.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 

7.8.2 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No caso de 
empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes; 

7.8.3 - o(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma verbal e 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; 

a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

7.9- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço unitário por item observada a redução mínima de R$0,01 (um centavo de real). 

7.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 

7.11 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

7.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada; 

7.11.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de 
lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

7.11.3. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência nos termos da 
LC 123/2006 e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5(cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, a contar da convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão; 

7.11.4. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
7.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 
preferência e apresentar nova proposta; 

7.11.4.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que 
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação. 
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7.11.5 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno 
porte; 

7.11.6 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto 
no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na 
hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas 
se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9; 

7.11.7. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e 
não configurada a hipótese prevista no subitem 7.11.6, será declarada a melhor oferta àquela proposta 
originalmente vencedora da fase de lances. 

7.12- Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não 
selecionadas por conta da regra disposta no item 7.11.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, 
considerando-se para estas, o último preço ofertado.  

7.13 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste Edital. 

7.14 - o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 

7.15 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

7.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do(a) 
Pregoeiro(a), será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste 
Edital. 
 7.17 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente 
entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos. 

7.18 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a), anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

7.19 - Esta Prefeitura Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

7.20 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor. 

7.21 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de 
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo 
negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e 
a habilitação do licitante, será declarada vencedora. 

7.22 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de apoio. 

7.23 - o(a) Pregoeiro(a), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes 
atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
8 -DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1- Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

 8.1.1 - A petição será encaminhada à autoridade competente pelo certame, aos cuidados 
do(a) Pregoeiro(a). 

 8.1.2 – Resposta à petição será dada no prazo de 01 (um) dia útil. 
8.2 - Eventual impugnação deverá ser protocolada no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 

de Silveiras, localizada na Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro - Silveiras, Estado de São 
Paulo.  
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8.2.1 - Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile” ficando a validade do 
procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas; 

8.2.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 

8.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

8.4 - As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 
estritamente informal. 

8.5 - Dos atos do(a) Pregoeiro(a) cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se 
então o prazo de três dias que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta 
Prefeitura Municipal para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr 
no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

8.5.1- Na hipótese de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a 
sua decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à autoridade competente; 

8.5.2- O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

8.5.3- As contrarrazões de recurso devem ser protocolados no setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Silveiras, localizada na Praça Padre Antonio Pereira de Azevedo, 52 – centro – 
Silveiras – SP – Cep.: , dirigidos ao Prefeito Municipal.  

8.6 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) 
proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo à autoridade competente 
homologar o certame e determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro 
de Preços. 

8.7 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) 
mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de homologação do certame e determinar a 
convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
9 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES 

9.1 - A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições legislação 
concernente à matéria, no que couber, e será subscrita pela autoridade que assinou o edital. 

9.2 - A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es) do(s) 
material(s), com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições que serão 
observadas nas futuras contratações. 

9.2.1 – Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos fornecedores quantos 
concordarem. 

9.3 - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a partir da convocação. A proponente que deixar de fazê-lo no prazo estabelecido, dela 
será excluída, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002. 

9.4 - Colhidas as assinaturas, esta Prefeitura Municipal providenciará a imediata publicação da 
Ata. 

9.5 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data da publicação da respectiva Ata.  

9.6 - A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura Municipal a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação 
em igualdade de condições. 

9.7 - Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro de 
Preços cancelado quando: 

9.7.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
9.7.2 - Recusar-se a celebrar o Ata ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido por esta Prefeitura Municipal, sem justificativa aceitável; 
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9.7.3 - Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àquele praticados no mercado; 

9.7.4 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

9.7.5 - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º 
da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

9.8 - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o 
cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

9.9 - Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata. 
 
10- DA ORDEM DE ENTREGA 

10.1. - A entrega do(s) produto(s) / serviço(s) será realizada de forma PARCELADA, de acordo com 
a necessidade da(s) Secretaria(s) interessada(s), mediante abastecimento do veículo diretamente na 
bomba da proponente vencedora. 

10.2 – A Autorização de Fornecimento expedida após a assinatura da Ata de Registro de Preços 
indicará o nome da Empresa, o local da entrega de material, o item e a quantidade solicitada. A 
Contratada fica obrigada a entregar o material no prazo pactuado, sob pena de serem aplicadas as 
sanções previstas na Ata. 

10.3 - A Autorização de Fornecimento será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail 
informado na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora comunicar eventual 
alteração do fax e do e-mail informados em sua proposta comercial. 

10.4 - O licitante que convocado recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento da 
Autorização de Fornecimento no prazo de 01 (um) dia útil após o recebimento, poderá sofrer as sanções 
previstas pela inexecução do ajuste. 

10.5 - O prazo máximo para o início da entrega dos materiais é de 10 (dez) dias contados da 
confirmação do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

10.6- O responsável pelo recebimento do material fará a conferência da respectiva nota fiscal 
eletrônica/DANFE podendo, se for o caso, recusá-la parcialmente ou totalmente, caso a mesma apresente 
discrepância ou não atenda às especificações descritas no termo de referência. 

10.7 – A contratação com licitante registrado, após indicação pelo Órgão Gerenciador do Registro 
de Preços, será formalizada por intermédio de Ata de Registro de Preços, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra, ordem de entrega ou outro similar, conforme disposto no artigo 62, da 
Lei 8666/93. 

 
11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação futura onerarão os seguintes recursos orçamentários e 
financeiros, sem prejuízo de outras que venham a ser indicadas durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços:  
 
* 0202 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO – 020200 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.0003.2003 – 
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL – 01 – TESOURO; 
 
* 0203 – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO – 020304 – EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR – 12.306.0005.2015 – 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR – 01 – TESOURO; 
 
* 0203 – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO – 020304 – EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR – 12.306.0005.2015 – 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR – 05 – CONVÊNIOS FEDERAIS – 
MERENDA ESCOLAR - FNDE; 
 
* 0204 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 020400 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.0010.2017 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 01 – TESOURO. 
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12 - FORMA DE PAGAMENTO 

12.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da respectiva 
entrega dos materiais, por meio de depósito em conta corrente indicada pela empresa contratada. Para 
entrega do objeto deverá ser emitida a Nota fiscal eletrônica, que deverá ser encaminhada para o e-mail a 
ser indicado na respectiva Autorização de Fornecimento.  

12.2. -Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota fiscal eletrônica, será 
imediatamente solicitado ao contratado a pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta 
Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

12.2.1- Caso a contratada não apresente a regularização no prazo estipulado, o prazo 
para pagamento será recontado, a partir da data da sua efetiva apresentação. 
 
13 - SANÇÕES 

13.1. - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/02. 

13.2. - O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Ata ou a ocorrência da 
hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, a Ata, 
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do 
mesmo diploma legal, no caso de inadimplência e, ainda, será aplicada multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da contratação. 
 13.3. - Em caso de possível atraso na entrega do material por fato superveniente à vontade da 
Contratada, esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados 
do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega. Caso a Contratada não cumpra o 
prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 
15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão 
unilateral e a multa prevista no item 13.2. 
 13.4. - No caso da inexecução da entrega de materiais no dia e horários indicados na Autorização 
de Fornecimento, ou de sua entrega parcial em desacordo com o pactuado, será aplicada a multa prevista 
no item 13.2, sem prejuízo de rescisão unilateral da Ata e aplicação das sanções previstas no artigo 7º da 
Lei Federal nº 10.520/02. 
 13.4 – A notificação para o recolhimento das multas previstas nos itens 13.2 e 13.3 será feita na 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (DOE-SP) e em órgão de imprensa local ou regional, quando for o 
caso, constando o valor, o prazo e o local para o devido recolhimento, ressalvado o direito de defesa do 
licitante. 
  13.4.1 – O não recolhimento das multas previstas incorrerá na inscrição do débito em 
Dívida Ativa do Município. 
 
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.2 – O(A) Pregoeiro(a), no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros 
puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

14.3 - A homologação do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo (DOE-SP), Executivo – Caderno 1, Seção Diário dos Municípios. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 

– ESTADO DE SÃO PAULO –  
Paço Municipal Prefeito Hélio de Andrade Ferraz - Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 –  

Centro – Cep.: 12690-000 - Fone / fax – (12) 3106-1150 / 3106-1197  
CNPJ: 45.192.564/0001-01 – e-mail: prefeitura@silveiras.sp.gov.br 

PORTAL DO VALE HISTÓRICO 

14.4 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 
conforme dispõe a legislação concernente à matéria, respeitada a disponibilidade dos veículos de 
comunicação, e, acessoriamente, no sítio internet da Prefeitura Municipal de Silveiras, no endereço 
<http://www.silveiras.sp.gov.br>, link <licitacoes>. 
 14.5 - Após a publicação da Ata de Registro de Preços, os envelopes contendo os documentos de 
habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual 
serão inutilizados.  
 14.6 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes 
de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

14.7 - O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de 
Preços é o Foro da Comarca de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

  
Silveiras, 03 de maio de 2017. 

 

 

 

GUILHERME CARVALHO DA SILVA                                                                                                  
Prefeito 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017 

PROCESSO N° 007/2017 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
1 - JUSTIFICATIVA: 

 1.1 Aquisição de gêneros alimentícios para abastecimento das unidades de saúde, administrativa e escolares 
pertencentes à Prefeitura Municipal de Silveiras, por demanda, conforme quantidades e especificações descritas neste 
Termo de Referência. 

 1.2 Trata-se de previsão necessária para atender a demanda de consumo para 12 meses. Os quantitativos 
especificados foram estimados conforme o consumo do ano anterior de acordo com o relacionado na tabela abaixo. 

Item 

 

Descrição 

 

Quant Estimada 
p/ 12 meses 

Unidade 

 

R$ Estimado 
Unitário 

R$ Estimado Total 

1 ARROZ AGULHINHA _ Polido, longo fino, 
tipo 1, em sacos plásticos transparentes 
e atóxicos, limpos, não violados, 
resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa. 
Pacotes de 5 quilos. 

2748 UNIDADE  R$    11,76   R$   32.316,48  

2 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 _ Classe 
carioquinha, em sacos plásticos 
transparentes, isento de sujidades, não 
violados, resistentes. Acondicionados 
em fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, número 
de lote, quantidade do produto. . O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. Embalagem 
de 1 quilo. 

6000 UNIDADE  R$      4,04   R$   24.240,00  

3 Macarrão tipo “vara” de melhor 
qualidade – O macarrão deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs 
e limpas, isentas de matéria terrosa e 
parasitos; admitindo umidade máxima 
de 13%; acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, com informação 
nutricional; com validade mínima de 10 
meses a partir da data de entrega. Será 
permitido o enriquecimento do produto 
com vitaminas e minerais. O macarrão, 

2616 UNIDADE  R$      1,84   R$     4.813,44  
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ao ser colocado na água não deverá 
turvá -la antes da cocção e não poderá 
apresentar -se fermentado ou rançoso. 
Suas condições deverão estar de acordo 
com o (RES.RDC12/01 ANVISA/MS), 
(RES.385/99 ANVS), (RES.12/78 
CNNPA/MS), (PORT.74/94 VS/MS), 
(PORT.540/97 SVS). UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas 

4 Macarrão tipo “parafuso” de melhor 
qualidade – O macarrão deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs 
e limpas, isentas de matéria terrosa e 
parasitos; admitindo umidade máxima 
de 13%; acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, com informação 
nutricional; com validade mínima de 10 
meses a partir da data de entrega. Será 
permitido o enriquecimento do produto 
com vitaminas e minerais. O macarrão, 
ao ser colocado na água não deverá 
turvá -la antes da cocção e não poderá 
apresentar -se fermentado ou rançoso. 
Suas condições deverão estar de acordo 
com o (RES.RDC12/01 ANVISA/MS), 
(RES.385/99 ANVS), (RES.12/78 
CNNPA/MS), (PORT.74/94 VS/MS), 
(PORT.540/97 SVS). UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas 

2480 UNIDADE  R$      1,75   R$     4.340,00  

5 Macarrão tipo “Padre Nosso” de melhor 
qualidade - O macarrão deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs 
e limpas, isentas de matéria terrosa e 
parasitos; admitindo umidade máxima 
de 13%; acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, com informação 
nutricional; com validade mínima de 10 
meses a partir da data de entrega. Será 
permitido o enriquecimento do produto 
com vitaminas e minerais. O macarrão, 
ao ser colocado na água não deverá 
turvá -la antes da cocção e não poderá 
apresentar -se fermentado ou rançoso. 
Suas condições deverão estar de acordo 
com o (RES.RDC12/01 ANVISA/MS), 
(RES.385/99 ANVS), (RES.12/78 
CNNPA/MS), (PORT.74/94 VS/MS), 
(PORT.540/97 SVS). UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas. 

1000 UNIDADE  R$      1,84   R$     1.840,00  

6 Fubá de milho; de 1ª qualidade, fina, do 
grão de milho moído; de cor amarela; 
com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios; com ausência de umidade, 
fermentação, ranço; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; validade mínima 4 
meses a contar da entrega, em saco 
plástico transparente, atóxico, contendo 
1 kg; e suas condições deverão estar de 
acordo com a RDC 263, de 22/09/05 e 

846 UNIDADE  R$      2,45   R$     2.072,70  
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suas alterações. Deve atender às normas 
de rotulagem geral, nutricional e 
específicas no respectivo Regulamento 
Técnico, devendo apresentar 
identificação e contato do fornecedor, 
nome do produto, peso, prazo de 
validade, informações nutricionais 

7 Óleo de soja refinado tipo 1, que sofreu 
processo tecnológico adequado como 
degomagem, neutralização, clarificação, 
frigorificação ou não de desodorização – 
embalagem 900 ml. O produto deverá 
ter validade mínima de 08 meses. O 
produto não poderá ter a data de 
fabricação anterior a 45 (quarenta e 
cinco) dias da data de entrega. 

3432 UNIDADE  R$      3,51   R$   12.046,32  

8 FARINHA PARA QUIBE _ Grãos limpos 
processados embalagem em sacos 
plásticos, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes, que garantam a 
integridade do produto, acondicionados 
em fardos lacrados.A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto. Deverá 16 apresentar 
validade mínima de 05 (cinco) meses a 
partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa. Pacote 
de 500g 

516 UNIDADE  R$      2,08   R$     1.073,28  

9 Açúcar refinado – Nacional de primeira 
qualidade; obtido da cana -de -açúcar; 
com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor 
doce; com teor de sacarose mínimo de 
99% P/P e umidade máxima de 0,3% 
P/P; sem fermentação, isento de 
sujidades, parasitas, materiais terrosos e 
detritos animais ou vegetais; 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, com informação nutricional; 
validade mínima de 11 meses a contar 
da data de entrega; e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA -
52/53 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). 
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote 01 
Quilograma. 

3624 UNIDADE  R$      2,58   R$     9.349,92  

10 MARGARINA – Com 80% de lipídios, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 
aos mesmos e deverão estar isentos de 
ranço e de outras características 
indesejáveis – embalagem de polietileno 
leitoso e resistente, apresentando 
vedação adequada. Embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Com 

1232 UNIDADE  R$      3,62   R$     4.459,84  
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registro no ministério da agricultura, 
SIF/DIPOA Embalagem de 500 gramas. 

11 Farinha de trigo especial, produto 
obtido a partir de cereal limpo, 
desgerminados e sãos, isento de matéria 
prima terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, 
fermentada ou rançosa. Com aspecto de 
pó fino, cor branca, cheiro e sabor 
próprio. Com uma extração máxima de 
20% e com teor máximo de cinzas de 
0,68%. Com no mínimo de glúten seco 
de 6% p/p – embalagem 10x1kg. O 
produto deverá ter validade mínima de 
08 meses. O produto não poderá ter a 
data de fabricação anterior a 45 
(quarenta e cinco) dias da data de 
entrega. 

1672 UNIDADE  R$      2,30   R$     3.845,60  

12 Farinha de mandioca torrada, devendo 
obedecer à legislação vigente – 
embalagem 1 kg. O produto deverá ter 
validade mínima de 08 meses. O produto 
não poderá ter a data de fabricação 
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da 
data de entrega. 

1168 UNIDADE  R$      5,24   R$     6.120,32  

13 Sal refinado, iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, com no 
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e 
com dosagens de sais de iodo de no 
mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de 
iodo por quilo, de acordo com a 
Legislação Federal Específica – 
embalagem 1 kg. O produto deverá ter 
validade mínima de 08 meses. O produto 
não poderá ter a data de fabricação 
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da 
data de entrega. 

720 UNIDADE  R$      0,87   R$        626,40  

14 Fermento em pó químico, produto 
formado de substâncias químicas que 
por influência do calor e/ou umidade 
produz desprendimento gasoso capaz de 
expandir massas elaboradas com 
farinhas, amidos ou féculas, 
aumentando -lhes o volume e a 
porosidade. Contendo como ingrediente 
bicarbonato de sódio, 17 carbonato de 
cálcio e fosfato monocálcico – 
embalagem 250g. O produto deverá ter 
validade mínima de 08 meses. O produto 
não poderá ter a data de fabricação 
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da 
data de entrega. 

702 UNIDADE  R$      5,48   R$     3.846,96  

15 Vinagre de vinho branco. Produto 
obtido exclusivamente a partir do 
fermentado do vinho. Acondicionado em 
frasco plástico, com tampa não violada, 
hermeticamente fechada, contendo 

822 UNIDADE  R$      2,46   R$     2.022,12  
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informação nutricional. Validade mínima 
de 10 meses a contar da data de 
entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 
Frasco de 750 mililitros 

16 Achocolatado em pó – Mistura de cacau 
em pó solúvel, açúcar, podendo conter 
leite em pó ou não, extrato de malte ou 
maltodextrina, sal, com, no mínimo 7 
(sete) vitaminas, ferro. Isento de soja e 
farinhas em sua formulação. Deve ser 
preparado com ingredientes sãos e 
limpos de primeira qualidade. O produto 
deve ser acondicionado em embalagem 
atóxica, intacta, com informação 
nutricional; prazo de validade. Validade 
mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 
embalagens em pacotes, potes ou latas 
de 400g. 

1440 UNIDADE  R$      2,71   R$     3.902,40  

17 CAFÉ, tipo moído, torrado, extra, 
embalagem aluminizada interna e 
externamente, embalado a vácuo – 
CRAYOVAC, contendo o selo ABIC. 
Pacotes de 500 gramas. 

2484 UNIDADE  R$    10,95   R$   27.199,80  

18 EXTRATO DE TOMATE _ Concentrado, 
isentos de peles 19 e sementes, 
acondicionado em recipiente de folha de 
flandres, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, com tampa à 
vácuo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação 
e procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, 
quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega, peso 
aproximado 350g. 

352 UNIDADE  R$      2,21   R$        777,92  

19 Molho de tomate Tradicional, 
embalagem contendo no mínimo 340ml 
enlatado, com identificação do produto 
e prazo de validade. 

7304 UNIDADE  R$      1,64   R$   11.978,56  

20 Polpa de tomate, de primeira qualidade, 
embalagem individual, com no mínimo 
100g, embalados em saco plástico 
transparente e resistente, com 
especificação dos ingredientes, data de 
fabricação e o prazo de validade. 

7200 UNIDADE  R$      1,11   R$     7.992,00  

21 Biscoito doce pacote com no mínimo 
400g com identificação do produto e 
prazo de validade. 

5890 UNIDADE  R$      2,63   R$   15.490,70  

22 Biscoito de água e sal pacote com no 
mínimo 400g com identificação do 
produto e prazo de validade. 

4450 UNIDADE  R$      2,63   R$   11.703,50  
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23 Condimento, tipo corante natural para 
alimentos, matéria-prima urucum, em 
pó fino, homogêneo, obtido de frutos 
maduros de espécies genuínos, grãos 
sadios,limpos, dessecados e moídos, de 
coloração vermelho intenso, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, 
isento de materiais estranhos a sua 
espécie, acondicionado em saco plástico 
com no mínimo 100 gramas. A 
embalagem deve conter externamente 
os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de validade, 
quantidade do produto e atender as 
especificações técnicas dos órgãos de 
vigilância sanitária 

240 UNIDADE  R$      1,45   R$        348,00  

24 Leite Condensado, tradicional, 
embalagem com no mínimo 395g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

712 UNIDADE  R$      3,46   R$     2.463,52  

25 Creme de Chantilly pacote contendo 1 
Litro, com identificação do produto e 
prazo de validade 

192 UNIDADE  R$    11,44   R$     2.196,48  

26 Creme de Leite, tradicional, 
apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 25%, embalagem em lata, 
contendo no mínimo 200g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

600 UNIDADE  R$      2,15   R$     1.290,00  

27 Batata Frita Palha Tradicional, pacote 
contendo no mínimo 500g, livre de 
gorduras trans, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

480 UNIDADE  R$      5,83   R$     2.798,40  

28 Maionese Tradicional, contendo no 
mínimo 500g, com baixo teor de 
gordura, com identificação do produto e 
prazo de validade. 

316 UNIDADE  R$      2,78   R$        878,48  

29 Presunto Cozido, sem gordura, fatiado, 
com identificação do produto e prazo de 
validade. 

278 KILO  R$    14,96   R$     4.158,88  

30 Queijo tipo Mussarela, fatiado, de 
primeira qualidade, embalagem em 
filme pvc transparente, ou saco plástico 
transparente, atóxico, com identificação 
do produto e prazo de validade. 

278 KILO  R$    19,49   R$     5.418,22  

31 Milho para pipoca, embalados em 
plástico atóxico, transparente e incolor, 
termosselada, isenta de mofo ou 
bolores, odores estranhos e substâncias 
nocivas. A embalagem primária deverá 
declarar a marca, nome e endereço do 
fabricante, peso líquido, prazo de 
validade, lote, número do registro no 

120 UNIDADE  R$      2,45   R$        294,00  
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órgão competente 

32 Coco Ralado, desidratado, não acrescido 
de açúcar, parcialmente 
desengordurado, embalagem contendo 
no mínimo 500g 

336 UNIDADE  R$    10,46   R$     3.514,56  

33 Massa para Lasanha, pré cozida, à base 
de farinha de trigo, embalagem 
contendo no mínimo 500g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

96 UNIDADE  R$      3,57   R$        342,72  

34 Doce de leite pote contendo no mínimo 
400 g. Ingredientes: Leite , açúcar, 
glucose de milho, amido de milho, 
bicarbonato de sódio e conservador 
sorbato de potássio. Não contém glúten, 
com identificação do produto e prazo de 
validade. 

60 UNIDADE  R$      4,41   R$        264,60  

35 Milho Verde, em conserva, embalagem 
contendo no mínimo 200g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

220 UNIDADE  R$      1,44   R$        316,80  

36 Massa para pastel média, pacote 500 g, 
validade mínima de 1 mês, data de 
embalamento não superior a 10 dias. 

72 KG  R$      8,16   R$        587,52  

37 Polvilho Doce, de primeira qualidade, 
embalado em saco plástico transparente 
contendo no mínimo 500g, sem 
sujidades, com identificação do produto 
e prazo de validade 

24 KG  R$      6,03   R$        144,72  

38 Ervilha, reidratada, em conserva, 
contendo no mínimo 200g, embalagem 
em lata, com identificação do produto e 
prazo de validade. 

120 UNIDADE  R$      1,59   R$        190,80  

39 Leite de Côco, tradicional, embalagem 
contendo 200ml, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

24 UNIDADE  R$      2,11   R$          50,64  

40 Milho Branco para Canjica, embalagem 
contendo no mínimo 500g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

240 UNIDADE  R$      2,41   R$        578,40  

41 Leite Líquido, integral, pasteurizado, 
tipo longa vida, embalagem individual 
contendo no mínimo 01 (um) litro, com 
identificação do produto e prazo de 
validade , Composição: leite de vaca, 
estabilizante citrato de sódio, 
Embalagem: tetra pack, Aspecto Físico: 
líquido, Unidade de Fornecimento: caixa 
com 1 litro. 

12400 UNIDADE  R$      3,06   R$   37.944,00  

42 Adoçante Dietético, líquido, edulcorante 
artificial aspartame, sem sacarina, sem 

96 UNIDADE  R$      3,08   R$        295,68  
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ciclamato, contém fenilalanina, sem 
glúten, frascos com 100 ml. 

43 Quirela de milho amarela ou 
Canjiquinha amarela, de procedência 
nacional, em pacotes de 1 kg, Embalados 
em plástico atóxico, transparente e 
incolor, termosselada, isenta de mofo ou 
bolores, odores estranhos e substâncias 
nocivas, ausência de sujidades, parasitas 
ou larvas.. A embalagem primária deverá 
declarar a marca, nome e endereço do 
fabricante, peso líquido, prazo de 
validade, lote,número do registro no 
órgão competente. Embalagem 
secundária tipo fardo, resistente,selado, 
com capacidade para 24 pacotes. 

240 UNIDADE  R$      2,33   R$        559,20  

44 Azeite de Oliva, 500mlComposição de 
azeite de oliva refinado e azeite de oliva 
virgem. Com identificacao do produto, 
informação nutricional, marca do 
fabricante, quantidade por embalagem e 
prazo de validade de, no mínimo, 06 
meses a contar da data de entrega. 

148 UNIDADE  R$      7,30   R$     1.080,40  

45 Amido de milho, produto amiláceo 
extraído do milho, fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos, não 
podendo estar úmidos, fermentados ou 
rançosos. Sob a forma de pó, deverão 
produzir ligeira crepitação quando 
comprimido entre os dedos. Umidade 
máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, 
mínimo de amido 84%p/p e resíduo 
mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 
procedência. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 

260 UNIDADE  R$      5,03   R$     1.307,80  

46 Catchup Tradicional, embalagem 
contendo no mínimo 400g, com 
identificação do produto e prazo de 
validade. 

48 UNIDADE  R$      3,31   R$        158,88  

47 Mostarda, frasco contendo no mínimo 
200g, com identificação do produto e 
prazo de validade. 

48 UNIDADE  R$      2,64   R$        126,72  

48 Pão Francês, 50 gramas. Produto obtido 
pela cocção, em condições técnicas e 
higiênico-sanitarias adequadas, preparado 
com farinha trigo, fermento biológico, sal, 
açúcar, margarina podendo conter outros 
ingredientes, desde que declarados e 
aprovados pela ANVISA. Especificação: 

720 KG  R$    7,60  R$   5.472,00  
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Deverá ser cotado e fornecido por quilo. 

49 Carne Bovina – Acém moído – 
congelada, com no máximo 5% de 
gordura, sem cartilagem e ossos. 
Embalagem plástica, flexível, atóxica, 
resistente e transparente. Embalagem 
de kg. Com o rotulo contendo 
identificação da empresa, registro no 
SIF, SIE ou SIM, identificação, 
procedência e informações nutricionais 
do produto, categoria e tipo de carne, 
com data de fabricação e o prazo de 
validade máximo de 90 dias. O 
transporte dos alimentos rapidamente 
congelados, será efetuado em veículo e 
equipamentos capazes de manter a 
temperatura do produto a menos 
dezoito graus centígrados ( -18°C), ou 
inferior de acordo Resolução CNNPA nº 
35, de 27 de dezembro de 1977 

4780 KG  R$    13,15   R$   62.857,00  

50 Carne Bovina – Acém em pedaços, 
congelada, com no máximo 5% de 
gordura, sem cartilagem e ossos. 
Embalagem plástica, flexível, atóxica, 
resistente e transparente. Embalagem 
de kg. Com o rotulo contendo 
identificação da empresa, registro no 
SIF, SIE ou SIM, identificação, 
procedência e informações nutricionais 
do produto, categoria e tipo de carne, 
com data de fabricação e o prazo de 
validade máximo de 90 dias. O 
transporte dos alimentos rapidamente 
congelados será efetuado em veículo e 
equipamentos capazes de manter a 
temperatura do produto a menos 
dezoito graus centígrados ( -18°C), ou 
inferior de acordo Resolução CNNPA nº 
35, de 27 de dezembro de 1977 . 

2240 KG  R$    13,15   R$   29.456,00  

51 Peito de Frango com cartilagem, 
congelada, Embalagem plástica, flexível, 
atóxica, resistente e transparente. 
Embalagem de kg. Com o rotulo 
contendo identificação da empresa, 
registro no SIF, SIE ou SIM, identificação, 
procedência e informações nutricionais 
do produto, categoria e tipo de carne, 
com data de fabricação e o prazo de 
validade máximo de 90 dias. O 
transporte dos alimentos rapidamente 
congelados será efetuado em veículo e 
equipamentos capazes de manter a 
temperatura do produto a menos 
dezoito graus centígrados (-18°C), ou 
inferior de acordo Resolução CNNPA nº 
35, de 27 de dezembro de 1977 

3640 KG  R$      8,41   R$   30.612,40  

52 Linguiça de frango - congelada, 
Embalagem plástica, flexível, atóxica, 

3660 KG  R$    12,16   R$   44.505,60  
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resistente e transparente. Embalagem 
de kg. Com o rotulo contendo 
identificação da empresa, registro no 
SIF, SIE ou SIM, identificação, 
procedência e informações nutricionais 
do produto, categoria e tipo de carne, 
com data de fabricação e o prazo de 
validade máximo de 90 dias. O 
transporte dos alimentos rapidamente 
congelados, será efetuado em veículo e 
equipamentos capazes de manter a 
temperatura do produto a menos 
dezoito graus centígrados ( -18°C), ou 
inferior de acordo 21 Resolução CNNPA 
nº 35, de 27 de dezembro de 1977 

53 Frango em Pedaços – Coxa e Sobre coxa, 
congelada, Embalagem plástica, flexível, 
atóxica, resistente e transparente. 
Embalagem de kg. Com o rotulo 
contendo identificação da empresa, 
registro no SIF, SIE ou SIM, identificação, 
procedência e informações nutricionais 
do produto, categoria e tipo de carne, 
com data de fabricação e o prazo de 
validade máximo de 90 dias. O 
transporte dos alimentos rapidamente 
congelados será efetuado em veículo e 
equipamentos capazes de manter a 
temperatura do produto a menos 
dezoito graus centígrados ( -18°C), ou 
inferior de acordo Resolução CNNPA nº 
35, de 27 de dezembro de 1977 

1200 KG  R$      5,75   R$     6.900,00  

54 Bacon, industrializado, de 1ª qualidade. 
O produto deve apresentar as 
características normais de conservação, 
estando isento de sujidades de qualquer 
natureza, parasitas e bolores. 
Acondicionado em embalagens plásticas 
que devem apresentar rótulo com as 
devidas especificações do produto. 
Prazo de validade mínimo de 6 meses a 
partir da data de entrega 

480 KG  R$    16,36   R$     7.852,80  

55 LINGUIÇA DEFUMADA, CALABRESA, 
preparada com carne não mista, 
toucinho e condimentos; com aspecto 
normal, firme, sem umidade, não 
pegajosa; isenta de sujidades, parasitas 
e larvas, mantida em temperatura e 
refrigeração adequada, acondicionada 
em saco de polietileno c/ validade 
mínima de 2 meses a contar da data de 
entrega e suas condições deverão estar 
de acordo com a NTA 05 ( decreto 
12.486 de 20/10/78, Instrução 
normativa nr 4 de 31/03/00, DAS e suas 
posteriores alterações , produto sujeito 
a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos 

480 KG  R$    14,46   R$     6.940,80  
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determinados pela Séc.. da Agricultura. 

56 Salsicha - Salsicha de carne bovina tipo 
hot-dog com no máximo de 2% de 
amido. Com aspecto característico, cor 
própria sem manchas pardacentas ou 
esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 
10%. Embalagem intacta, na embalagem 
deverá constar data da fabricação 
data de validade  e  número do lote do 
produto. Com registro no SIF ou SISP– 
embalagem de 5kg. Validade  mínima de 
3 meses na data da entrega.  

620 KG  R$      6,59   R$     4.085,80  

57 Laranja pêra, nova, de 1ª qualidade, 
grau de amadurecimento médio, com 
casca sã, sem rupturas, e não deve 
apresentar casca murcha. 

6000 KG  R$      3,10  R$   18.600,00 

58 Laranja Serra D´água nova, 1ª 
qualidade, grau de amadurecimento 
médio, com casca sã, sem rupturas, e 
não deve apresentar casca murcha. 

300 KG  R$      4,34  R$     1.302,00 

59 BANANA NANICA - Banana Nanica em 
cacho,1ª qualidade, grau médio de 
amadurecimento com cascas sãs, sem 
rupturas. 

8650 KG  R$      4,04  R$   34.946,00 

60 BANANA PRATA - Banana prata em 
cacho, 1ª qualidade, grau médio de 
amadurecimento com cascas sãs, sem 
rupturas. 

2.000 KG  R$      4,45   R$     8.900,00 

61 LIMÃO TAHITI. de primeira, fresco, livre 
de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas. tamanho e coloração 
uniformes devendo ser bem 
desenvolvido e maduro. com polpa firme 
e intacta. produto sujeito à verificação 
no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela 
ANVISA. 

180 KG  R$      2,95   R$        531,00  

62 CENOURA - Cenoura amarela, sem talos, 
tamanho médio homogêneo e firme, 
nova, de 1ª qualidade 

1200 KG  R$      3,08   R$     3.696,00  

63 VAGEM - VAGEM DE 1° QUALIDADE, 
FIRMES E SEM RUPTURAS 

540 KG  R$      8,00   R$     4.320,00  

64 ALFACE - Alface crespa ou lisa, em 
unidade, nova, de 1ª qualidade, folhas 
sãs, sem rupturas 

2720 UNIDADE  R$      1,81   R$     4.923,20  

65 BROCOLIS - Brócolis Híbrido, de 1ª 
qualidade, cabeças frescas e tenras 

950 UNIDADE  R$      5,20   R$     4.940,00  

66 COUVE-FLOR - Couve-flor, tamanho 
grande, folhas firmes e flores fechadas 

500 KG  R$      6,29  R$     3.145,00 
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de talos não amarelos. 

67 REPOLHO - Repolho verde, novo, de 1ª 
qualidade, folhas sãs, sem rupturas, 
aproximadamente 1,5kg. 

1.100 KG  R$      3,21   R$     3.531,00 

68 TOMATE - Tomate paulista, grau médio 
de amadurecimento, de 1ª qualidade, 
cascas sã, sem rupturas. 

1308 KG  R$      5,07   R$     6.631,56  

69 PIMENTAO - Pimentão verde, tamanho 
grande, firme, casca lisa e brilhante. 
Deve apresentar ausência de manchas, 
furos, partes quebradas ou murchas. 

96 KG  R$      5,65   R$        542,40  

70 ABOBRINHA - ABOBRINHA NO MINÍMO 
100G, DE 1° QUALIDADE COM CASCA SÃ. 

1008 KG  R$      3,57   R$     3.598,56  

71 MAÇÃ - Maçã vermelha Fuji, nova de 1ª 
qualidade, grau médio de 
amadurecimento, casca sã, sem 
rupturas. 

5.000 KG  R$      4,84  R$   24.200,00 

72 BATATA INGLESA - Batata inglesa, nova, 
de 1ª qualidade, tamanho grande 
homogêneo, casca lisa, sem 
esverdeamento, limpa. 

6824 KG  R$      1,74   R$   11.873,76  

73 CEBOLA BRANCA - Cebola branca, sem 
réstia, tamanho médio homogêneo e 
resistente, nova, de 1ª qualidade com 
casca sã, sem rupturas e sem casca solta, 
pacote com 1Kg 

1000 KG  R$      2,25   R$     2.250,00  

74 ALHO - Alho em cabeças com dentes 
grandes e consistentes, não ter 
brotamentos, pacote com 500gr 

598 KG  R$    20,06   R$   11.995,88  

75 BETERRABA - Beterraba sem talos, de 1ª 
qualidade, com casca sã, sem ruptura, 
tamanho médio homogêneo 

780 KG  R$      3,41   R$     2.659,80  

76 OVOS - Ovos de galinha, tipo grande, 
casca lisa, com registro no Ministério da 
Agricultura. Os ovos deverão estar 
limpos e não trincados. Prazo de 
validade de no mínimo 15 dias a contar 
da entrega. 

3240 DÚZIA  R$      4,63   R$   15.001,20  

77 COUVE MANTEIGA – folhas verdes, em 
maço, nova, de 1ª qualidade, folhas sãs, 
sem rupturas (maço com mínimo de 10 
fls.) 

2480 MÇ  R$      2,70   R$     6.696,00 

78 Cheiro verde – em maço, folhas verdes e 
novas, 1ª qualidade 

492 MÇ  R$      1,91  R$        939,72 

79 Pêra willians– fruta de 1ª qualidade, 
casca sã, sem rupturas 

1.000 KG  R$      7,82  R$   7.820,00 

80 CHICÓRIA. Devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. isenta de 

2460 MÇ  R$      2,16  R$     5.313,60 
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enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal. livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas. sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. em maços amarrados 
embalados individualmente em saco 
atóxico. entregue em caixas. produto 
sujeito à verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

81 MANDIOCA AMARELA OU BRANCA. de 
primeira, sem rama, fresca, compacta e 
firme. sem lesões de origem físicas ou 
mecânicas, rachaduras e cortes. 
tamanho uniforme devendo ser bem 
desenvolvida. acondicionada em caixa 
pesando aproximadamente 20 kg. 
produto sujeito à verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela 
ANVISA. 

1200 KG  R$      3,50   R$     4.200,00  

82 Fruta in natura, tipo MELANCIA, espécie 
redonda, aplicação alimentar. 
Características: grauda, de primeira, livre 
de sujidades, parasitas e larvas, tamanho 
e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, com polpa firme e intacta, 
pesando entre 8 a 12kg cada unidade 

1440 UNIDADE  R$    13,99   R$   20.145,60  

83 Legume in natura, tipo PEPINO, espécie 
comum deverão ser de 1º qualidade, de 
tamanho médio, liso, com polpa intacta 
e limpa; tamanho e coloração uniformes 
típicos da variedade, suficientemente 
desenvolvidas, apresentando grau 
médio de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte a 
conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato, 
sem manchas bolores, sujidades, sem 
lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, machucados, perfurações e 
cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência. 

660 KG  R$      4,04   R$     2.666,40  

84 Orégano - Nacional de primeira 
qualidade. Em folhas secas; obtido de 
espécimes vegetais genuínos; grãos sãos 
e limpos; de coloração verde 
pardacenta; com cheiro aromático e 
sabor próprio; isento de sujidades e 
materiais estranhos a sua espécie; 
acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, resistente e 
hermeticamente vedado; validade 
mínima 12 meses a contar da data de 
entrega; suas condições deverão estar 
de acordo com a NTA -70 
(DECRETO12486 DE 20/10/78. UNIDADE 

106 UNIDADE  R$    13,33   R$     1.412,98  
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DE FORNECIMENTO: pacote 250 Gramas. 

85 Gelatina - Gelatina em pó, em pacote de 
01 quilo cada, em sabores variados. 
Prazo de validade mínimo de 6 meses 
contar da data da entrega do produto. 

4800 UNIDADE  R$    10,00   R$   48.000,00  

 

CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

1) Os produtos descritos neste Termo de Referência deverão ser fornecidos, de acordo com a solicitação da Secretaria 
interessada e, em especial, a Secretaria de Educação – de acordo com suas programações, necessidades, conveniência e 
oportunidade, 02 vezes por semana, haja vista a inexistência de câmaras frias e de geladeiras e estoques / almoxarifados 
de grande porte tanto na Secretaria de Educação, quanto nas escolas e Paço Municipal de Silveiras, para tanto, serão 
informados os endereços das escolas e a distância em que cada unidade escolar se encontra do Paço Municipal; 
2) A empresa vencedora deverá fornecer os produtos com prazo de validade mínimo, conforme indicado em cada item, 
sendo que aqueles que não contem deverá ser atendido o prazo mínimo de 03 (três) meses para produtos industrializados, 
ou aquela indicada pelo fabricante, nunca inferior ao prazo indicado, e se responsabilizar por suas respectivas substituições 
quando da constatação do desatendimento de tal exigência, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), ficando a cargo 
da empresa a retirada e substituição do produto no prazo assinalado. 

3) Os produtos deverão ser 1ª (primeira) linha;  

4) Fica sob responsabilidade da contratada todos os custos, caso os produtos estejam em desacordo com o acima 
especificado;  

5) Na composição do preço do item deverão ser computados todos os encargos e tributos incidentes sobre os produtos que 
serão fornecidas. 

6) No caso de alteração / substituição dos produtos e/ou documentos a que se refere esta licitação, a vencedora 
providenciará a sua substituição, sem custo adicional à Municipalidade. 

7) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obriga prontamente a 
atender. 

8) A Proponente Vencedora deverá promover as entregas dos produtos, PONTO A PONTO, nos locais indicados pela 
Municipalidade. 

9) Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços, novas Unidades forem inauguradas, a empresa contratada deverá 
fazer a entrega sem custos adicionais. 

10) Se no decorrer da entrega dos produtos houver necessidade de acréscimos nas quantidades solicitadas, a empresa 
contratada deverá promover as entregas no prazo máximo de 24 horas, sem qualquer custo adicional. 

11) A empresa contratada deverá disponibilizar um romaneio de entrega por unidade, com duas vias, contendo a descrição 
dos gêneros e suas respectivas quantidades, sendo que uma das vias deverá ser entregue na Unidade, juntamente com a 
Nota Fiscal. 

12) As condições de transporte deverão estar em conformidade com a legislação vigente, sendo que o(s) veículo(s) 
utilizado(s) no transporte de gêneros alimentícios deve(m) estar devidamente higienizado(s) e ser constituído(s) de material 
liso, resistente, impermeável e atóxico, não sendo permitida a utilização de material poroso, a cabine do condutor deverá 
ser isolada da parte onde serão transportados os alimentos e seu condutor/entregar deverá(ão) estar devidamente 
uniformizado(s) com asseio e higiene pessoal adequados. 

13) A reposição dos produtos deverá ocorrer quando for(em) constatada(s): * alteração(ões) dos mesmos no momento da 
entrega, tais como: embalagem danificada e/ou presença de fungos, parasitas, insetos, larvas, sujidades, dentre outros 
elementos; * os produtos não corresponderem às especificações do Edital; * alteração de qualquer natureza dos produtos  
mesmo antes do vencimento do prazo de validade; * quando apurado, por laudo ou por análise microbiológico / 
bromatológica – às expensas da contratada, que os produtos apresentam alguma diferença em suas características físico-
químicas, contaminação, deteriorização, dentre outras condições; 
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14) A constatação de qualquer irregularidade nos produtos e sua respectiva substituição, não obstará a aplicação das 
penalidades previstas, a critério da Administração e respeitados o direito à ampla defesa e o contraditório. 

 

NOME, ENDEREÇO DAS ESCOLAS E A DISTÂNCIA QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM A PARTIR DO MARCO ZERO – 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A QUAL SE LOCALIZA NO CENTRO DA CIDADE – PRAÇA PADRE ANTONIO PEREIRA AZEVEDO. 

NOME DA ESCOLA ENDEREÇO DISTÂNCIA APROXIMADA DO MARCO 
ZERO 

EMEIEF DOM EDMUND BENEDICT 
NUGENT 

Avenida Governador Carvalho Pinto, 
448 – centro. 

1 KM 

CRECHE MUNICIPAL Rua Prefeito José de Abreu Ferraz, 
s/nº - centro 

600 METROS 

EMEIEF NADY CINTRA DE ANDRADE Rua José Mendes de Andrade, s/nº - 
Bairro Bom Jesus. 

7 KM 

EM AURORA DE ANDRADE CARDOSO Rua João Perfeito de Siqueira, nº 20 – 
Bairro Colinas – dos Macacos. 

25 KM 

 

ESCLARECIMENTOS 

Esclarecimentos poderão ser prestados pela Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Silveiras, no endereço 

especificado para realização da sessão, e-mail: dir.licitacao@silveiras.sp.gov.br ou através do telefax (12) 3106-1150 / 3106-

1197. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017 

PROCESSO N° 007/2017 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

  A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede administrativa na Rua XV de Novembro, n.º 261 - Centro, Silveiras, São Paulo, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 45.192.564/0001-01, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. 
GUILHERME CARVALHO DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n°. 8.955.971 e CPF n°. 
019.207.398-23, residente e domiciliado nesta cidade, doravante designada PREFEITURA, e a(s) 
empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de 
preferência por classificação, doravante denominada(s) DETENTORA(S), resolvem firmar o presente 
ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, da legislação municipal 
concernente, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e 
cláusulas a seguir estabelecidas. 
 
DETENTORA (S): 
 
DETENTORA 
Denominação: .............................................. 
Endereço: ..................................................... 
CNPJ: ........................................................... 
Representante Legal: ................................... 
CPF: ............................................................. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 
2 - Características: 
 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTD UN MARCA 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

 
 

     

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 
2.1. A entrega do(s) produto(s) / serviço(s) será(ão) realizada(s) de forma parcelada, de acordo com a 
necessidade da(s) Secretaria(s). 
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2.2 – A Autorização de Fornecimento expedida após a assinatura da Ata de Registro de Preços indicará o 
nome da Empresa, o local da entrega de material, o item e a quantidade solicitada. A Contratada fica 
obrigada a entregar o material no prazo pactuado, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas na 
Ata. 
 

2.2.1- A Autorização de Fornecimento será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail 
informado na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora comunicar eventual 
alteração do fax e do e-mail informados em sua proposta comercial. 
 
2.3- O prestador de serviço / fornecedor de material que, convocado, recusar-se injustificadamente em 
confirmar o recebimento da Autorização de Fornecimento no prazo de 01 (um) dia útil após o 
recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste. 
 
2.4- O prazo máximo para a entrega do(s) material(is) / serviço(s) é de 10 (dez) dias contados da 
confirmação do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
2.5- Os materiais serão entregues conforme estabelecido no Termo de Referência, no local indicado na 
Autorização de Fornecimento, correndo por conta da Contratada todas as despesas decorrentes do 
mesmo; 
 
2.6- O responsável pelo recebimento fará a conferência da respectiva nota fiscal eletrônica (DANFE) 
podendo, se for o caso, recusá-la parcialmente ou totalmente, caso a mesma apresente discrepância ou 
não atenda às especificações descritas no termo de referência. 
 
2.7 – A contratação com proponente registrado, após indicação pelo Órgão Gerenciador do Registro de 
Preços, será formalizada por intermédio de Ata de Registro de Preços, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra, Autorização de Fornecimento ou outro similar, conforme disposto no 
artigo 62, da Lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
sua publicação, cabendo ressaltar que a vigência do contrato e/ou da Autorização de Fornecimento 
poderá ser diversa daquela descrita para a Ata de Registro de Preços, devendo, contudo, ser firmado 
dentro do período de vigência da respectiva ata. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 
 
4.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da respectiva entrega 
dos materiais, por meio de depósito em conta corrente indicada pela empresa contratada. Para entrega 
do objeto deverá ser emitida a Nota fiscal eletrônica, que deverá ser encaminhada para o e-mail a ser 
indicado na respectiva Autorização de Fornecimento.  
 
4.2. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota fiscal eletrônica (DANFE), será 
imediatamente solicitado ao contratado a pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta 
Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 

4.2.1- Caso a contratada não apresente a regularização no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado, a partir da data da sua efetiva apresentação. 
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CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S) 
 
5.1- Entregar, nas condições previstas no Edital do Pregão nº. __/2017 e nesta Ata, os produtos e 
materiais objeto deste ajuste. 
 
5.2- Substituir no prazo ajustado, após notificação, o(s) materiais(s) recusado(s). 
 
5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga. 
 
5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 
 
6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços. 
 
6.3- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega dos materiais. 
 
6.4- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade na entrega do material. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES 
 
7.1. O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Ata ou a ocorrência da hipótese prevista 
no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 
autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, esta Ata, independentemente de 
interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no 
caso de inadimplência, e ainda, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 
 
7.2.. Em caso de possível atraso na entrega do material por fato superveniente à vontade da Contratada, 
esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo 
estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou seja, por no máximo 
mais 3 dias úteis. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela 
Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da 
contratação, por dia de atraso na entrega do material, até o 15º (décimo quinto) dia útil, quando será 
devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão unilateral e a multa prevista no item 7.1. 
 
7.3. No caso da não entrega dos materiais no dia e horários indicados na Autorização de Fornecimento, ou 
de sua entrega de forma inadequada, será aplicada a multa prevista no item 7.2, sem prejuízo de rescisão 
unilateral da Ata e aplicação das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão 
nº. ___/___ com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S); 
 
8.2- A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles 
poderão advir. 
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CLÁUSULA NONA – FORO 
 
9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o 
Foro da Comarca de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
9.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada pelas partes. 
 

Silveiras, __ de _____ de 2017. 
 

 
 

GUILHERME CARVALHO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
RAZÃO SOCIAL 

NOME DO REPRESENTANTE 
DETENTORA 

 

Testemunha:  Testemunha: 

   

CPF: ______________________________  CPF: ______________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017 

PROCESSO N° 007/2017 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 

Eu _______________(nome completo), RG nº _______, representante legal da 
___________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____________, DECLARO, 
sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação 
previstos no instrumento convocatório do Pregão nº ___/____, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Silveiras, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 
 
 
 
 
 
 

Data e assinatura do representante legal 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017 

PROCESSO N° 007/2017 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou COOPERATIVA 
 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 
empresa ____________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 
________________________é (microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa), nos termos 
do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do art. 34 da Lei 
nº  11.488, de 15 de junho de 2007, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº 
__/_____, realizado pela Prefeitura Municipal de Silveiras. 
 
 

Data e assinatura do representante legal 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017 

PROCESSO N° 007/2017 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
ANEXO V 

 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa 
_____________________(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão 
Presencial nº __/____, da Prefeitura Municipal de Silveiras, declaro, sob as penas da lei, que a 
__________________(denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho e não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal. 
 
 
 
 
 

Data e assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017 

PROCESSO N° 007/2017 

 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE:  
 
Nome da Proponente: 
______________________________________________________________________________________ 
Razão social: _________________________________________ CNPJ nº.:  __________________________  
Banco: _____________ Agência nº.: _________________ Conta nº.:  ______________________________ 
Endereço completo: _____________________________________________________________________  
Telefone: ____________________________________________________________Fax: ______________  
E-mail: 
______________________________________________________________________________________ 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUANT UNID 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 ARROZ AGULHINHA _ Polido, longo fino, tipo 1, em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, 
resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa. Pacotes de 5 quilos. 

2748 UNIDADE   

2 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 _ Classe carioquinha, em 
sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não 
violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, quantidade do 
produto. . O produto deverá apresentar validade mínima 
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa. Embalagem de 1 quilo. 

6000 UNIDADE   

3 Macarrão tipo “vara” de melhor qualidade – O macarrão 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos; admitindo 
umidade máxima de 13%; acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, com informação nutricional; com 
validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. 
Será permitido o enriquecimento do produto com 
vitaminas e minerais. O macarrão, ao ser colocado na água 
não deverá turvá -la antes da cocção e não poderá 
apresentar -se fermentado ou rançoso. Suas condições 
deverão estar de acordo com o (RES.RDC12/01 
ANVISA/MS), (RES.385/99 ANVS), (RES.12/78 CNNPA/MS), 
(PORT.74/94 VS/MS), (PORT.540/97 SVS). UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas 

2616 UNIDADE   

4 Macarrão tipo “parafuso” de melhor qualidade – O 
macarrão deverá ser fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos; 

2480 UNIDADE   
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admitindo umidade máxima de 13%; acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, com informação 
nutricional; com validade mínima de 10 meses a partir da 
data de entrega. Será permitido o enriquecimento do 
produto com vitaminas e minerais. O macarrão, ao ser 
colocado na água não deverá turvá -la antes da cocção e 
não poderá apresentar -se fermentado ou rançoso. Suas 
condições deverão estar de acordo com o (RES.RDC12/01 
ANVISA/MS), (RES.385/99 ANVS), (RES.12/78 CNNPA/MS), 
(PORT.74/94 VS/MS), (PORT.540/97 SVS). UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas 

5 Macarrão tipo “Padre Nosso” de melhor qualidade - O 
macarrão deverá ser fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos; 
admitindo umidade máxima de 13%; acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico, com informação 
nutricional; com validade mínima de 10 meses a partir da 
data de entrega. Será permitido o enriquecimento do 
produto com vitaminas e minerais. O macarrão, ao ser 
colocado na água não deverá turvá -la antes da cocção e 
não poderá apresentar -se fermentado ou rançoso. Suas 
condições deverão estar de acordo com o (RES.RDC12/01 
ANVISA/MS), (RES.385/99 ANVS), (RES.12/78 CNNPA/MS), 
(PORT.74/94 VS/MS), (PORT.540/97 SVS). UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: Pacote 500 Gramas. 

1000 UNIDADE   

6 Fubá de milho; de 1ª qualidade, fina, do grão de milho 
moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios; com ausência de umidade, fermentação, ranço; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 4 
meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, 
atóxico, contendo 1 kg; e suas condições deverão estar de 
acordo com a RDC 263, de 22/09/05 e suas alterações. 
Deve atender às normas de rotulagem geral, nutricional e 
específicas no respectivo Regulamento Técnico, devendo 
apresentar identificação e contato do fornecedor, nome 
do produto, peso, prazo de validade, informações 
nutricionais 

846 UNIDADE   

7 Óleo de soja refinado tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 
clarificação, frigorificação ou não de desodorização – 
embalagem 900 ml. O produto deverá ter validade mínima 
de 08 meses. O produto não poderá ter a data de 
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de 
entrega. 

3432 UNIDADE   

8 FARINHA PARA QUIBE _ Grãos limpos processados 
embalagem em sacos plásticos, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes, que garantam a integridade do 
produto, acondicionados em fardos lacrados.A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Deverá 16 apresentar validade 
mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. De 
acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pacote de 500g 

516 UNIDADE   

9 Açúcar refinado – Nacional de primeira qualidade; obtido 
da cana -de -açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios, 
sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e 
umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de 

3624 UNIDADE   
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sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais 
ou vegetais; acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, com informação nutricional; validade mínima de 
11 meses a contar da data de entrega; e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA -52/53 (DECRETO 
12.486 DE 20/10/78). UNIDADE DE FORNECIMENTO: 
Pacote 01 Quilograma. 

10 MARGARINA – Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor 
e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de 
ranço e de outras características indesejáveis – 
embalagem de polietileno leitoso e resistente, 
apresentando vedação adequada. Embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Com registro no ministério da 
agricultura, SIF/DIPOA Embalagem de 500 gramas. 

1232 UNIDADE   

11 Farinha de trigo especial, produto obtido a partir de cereal 
limpo, desgerminados e sãos, isento de matéria prima 
terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá 
estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó 
fino, cor branca, cheiro e sabor próprio. Com uma extração 
máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. 
Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p – embalagem 
10x1kg. O produto deverá ter validade mínima de 08 
meses. O produto não poderá ter a data de fabricação 
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega. 

1672 UNIDADE   

12 Farinha de mandioca torrada, devendo obedecer à 
legislação vigente – embalagem 1 kg. O produto deverá ter 
validade mínima de 08 meses. O produto não poderá ter a 
data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da 
data de entrega. 

1168 UNIDADE   

13 Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de 
sódio e com dosagens de sais de iodo de no mínimo 10 mg 
e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a 
Legislação Federal Específica – embalagem 1 kg. O produto 
deverá ter validade mínima de 08 meses. O produto não 
poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e 
cinco) dias da data de entrega. 

720 UNIDADE   

14 Fermento em pó químico, produto formado de 
substâncias químicas que por influência do calor e/ou 
umidade produz desprendimento gasoso capaz de 
expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou 
féculas, aumentando -lhes o volume e a porosidade. 
Contendo como ingrediente bicarbonato de sódio, 17 
carbonato de cálcio e fosfato monocálcico – embalagem 
250g. O produto deverá ter validade mínima de 08 meses. 
O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 
45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega. 

702 UNIDADE   

15 Vinagre de vinho branco. Produto obtido exclusivamente 
a partir do fermentado do vinho. Acondicionado em frasco 
plástico, com tampa não violada, hermeticamente 
fechada, contendo informação nutricional. Validade 
mínima de 10 meses a contar da data de entrega. 

822 UNIDADE   
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UNIDADE DE FORNECIMENTO: Frasco de 750 mililitros 

16 Achocolatado em pó – Mistura de cacau em pó solúvel, 
açúcar, podendo conter leite em pó ou não, extrato de 
malte ou maltodextrina, sal, com, no mínimo 7 (sete) 
vitaminas, ferro. Isento de soja e farinhas em sua 
formulação. Deve ser preparado com ingredientes sãos e 
limpos de primeira qualidade. O produto deve ser 
acondicionado em embalagem atóxica, intacta, com 
informação nutricional; prazo de validade. Validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. UNIDADE 
DE FORNECIMENTO: embalagens em pacotes, potes ou 
latas de 400g. 

1440 UNIDADE   

17 CAFÉ, tipo moído, torrado, extra, embalagem aluminizada 
interna e externamente, embalado a vácuo – CRAYOVAC, 
contendo o selo ABIC. Pacotes de 500 gramas. 

2484 UNIDADE   

18 EXTRATO DE TOMATE _ Concentrado, isentos de peles 19 
e sementes, acondicionado em recipiente de folha de 
flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e 
limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega, peso aproximado 350g. 

352 UNIDADE   

19 Molho de tomate Tradicional, embalagem contendo no 
mínimo 340ml enlatado, com identificação do produto e 
prazo de validade. 

7304 UNIDADE   

20 Polpa de tomate, de primeira qualidade, embalagem 
individual, com no mínimo 100g, embalados em saco 
plástico transparente e resistente, com especificação dos 
ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade. 

7200 UNIDADE   

21 Biscoito doce pacote com no mínimo 400g com 
identificação do produto e prazo de validade. 

5890 UNIDADE   

22 Biscoito de água e sal pacote com no mínimo 400g com 
identificação do produto e prazo de validade. 

4450 UNIDADE   

23 Condimento, tipo corante natural para alimentos, matéria-
prima urucum, em pó fino, homogêneo, obtido de frutos 
maduros de espécies genuínos, grãos sadios,limpos, 
dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais 
estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico 
com no mínimo 100 gramas. A embalagem deve conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de validade, quantidade do produto 
e atender as especificações técnicas dos órgãos de 
vigilância sanitária 

240 UNIDADE   

24 Leite Condensado, tradicional, embalagem com no 
mínimo 395g, com identificação do produto e prazo de 
validade. 

712 UNIDADE   

25 Creme de Chantilly pacote contendo 1 Litro, com 
identificação do produto e prazo de validade 

192 UNIDADE   
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26 Creme de Leite, tradicional, apresentando teor de matéria 
gorda mínima de 25%, embalagem em lata, contendo no 
mínimo 200g, com identificação do produto e prazo de 
validade. 

600 UNIDADE   

27 Batata Frita Palha Tradicional, pacote contendo no 
mínimo 500g, livre de gorduras trans, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

480 UNIDADE   

28 Maionese Tradicional, contendo no mínimo 500g, com 
baixo teor de gordura, com identificação do produto e 
prazo de validade. 

316 UNIDADE   

29 Presunto Cozido, sem gordura, fatiado, com identificação 
do produto e prazo de validade. 

278 KILO   

30 Queijo tipo Mussarela, fatiado, de primeira qualidade, 
embalagem em filme pvc transparente, ou saco plástico 
transparente, atóxico, com identificação do produto e 
prazo de validade. 

278 KILO   

31 Milho para pipoca, embalados em plástico atóxico, 
transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou 
bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A 
embalagem primária deverá declarar a marca, nome e 
endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, 
lote, número do registro no órgão competente 

120 UNIDADE   

32 Coco Ralado, desidratado, não acrescido de açúcar, 
parcialmente desengordurado, embalagem contendo no 
mínimo 500g 

336 UNIDADE   

33 Massa para Lasanha, pré cozida, à base de farinha de 
trigo, embalagem contendo no mínimo 500g, com 
identificação do produto e prazo de validade. 

96 UNIDADE   

34 Doce de leite pote contendo no mínimo 400 g. 
Ingredientes: Leite , açúcar, glucose de milho, amido de 
milho, bicarbonato de sódio e conservador sorbato de 
potássio. Não contém glúten, com identificação do 
produto e prazo de validade. 

60 UNIDADE   

35 Milho Verde, em conserva, embalagem contendo no 
mínimo 200g, com identificação do produto e prazo de 
validade. 

220 UNIDADE   

36 Massa para pastel média, pacote 500 g, validade mínima 
de 1 mês, data de embalamento não superior a 10 dias. 

72 KG   

37 Polvilho Doce, de primeira qualidade, embalado em saco 
plástico transparente contendo no mínimo 500g, sem 
sujidades, com identificação do produto e prazo de 
validade 

24 KG   

38 Ervilha, reidratada, em conserva, contendo no mínimo 
200g, embalagem em lata, com identificação do produto e 
prazo de validade. 

120 UNIDADE   

39 Leite de Côco, tradicional, embalagem contendo 200ml, 
com identificação do produto e prazo de validade. 

24 UNIDADE   
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40 Milho Branco para Canjica, embalagem contendo no mínimo 
500g, com identificação do produto e prazo de validade. 

240 UNIDADE   

41 Leite Líquido, integral, pasteurizado, tipo longa vida, 
embalagem individual contendo no mínimo 01 (um) litro, 
com identificação do produto e prazo de validade , 
Composição: leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, 
Embalagem: tetra pack, Aspecto Físico: líquido, Unidade 
de Fornecimento: caixa com 1 litro. 

12400 UNIDADE   

42 Adoçante Dietético, líquido, edulcorante artificial 
aspartame, sem sacarina, sem ciclamato, contém 
fenilalanina, sem glúten, frascos com 100 ml. 

96 UNIDADE   

43 Quirela de milho amarela ou Canjiquinha amarela, de 
procedência nacional, em pacotes de 1 kg, Embalados em 
plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, 
isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias 
nocivas, ausência de sujidades, parasitas ou larvas.. A 
embalagem primária deverá declarar a marca, nome e 
endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, 
lote,número do registro no órgão competente. Embalagem 
secundária tipo fardo, resistente,selado, com capacidade 
para 24 pacotes. 

240 UNIDADE   

44 Azeite de Oliva, 500mlComposição de azeite de oliva 
refinado e azeite de oliva virgem. Com identificacao do 
produto, informação nutricional, marca do fabricante, 
quantidade por embalagem e prazo de validade de, no 
mínimo, 06 meses a contar da data de entrega. 

148 UNIDADE   

45 Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas 
de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar 
úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, 
deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido 
entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, 
mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - 
embalagem de procedência. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

260 UNIDADE   

46 Catchup Tradicional, embalagem contendo no mínimo 400g, 
com identificação do produto e prazo de validade. 

48 UNIDADE   

47 Mostarda, frasco contendo no mínimo 200g, com 
identificação do produto e prazo de validade. 

48 UNIDADE   

48 Pão Francês, 50 gramas. Produto obtido pela cocção, em 
condições técnicas e higiênico-sanitarias adequadas, 
preparado com farinha trigo, fermento biológico, sal, açúcar, 
margarina podendo conter outros ingredientes, desde que 
declarados e aprovados pela ANVISA. Especificação: Deverá 
ser cotado e fornecido por quilo. 

720 KG   

49 Carne Bovina – Acém moído – congelada, com no máximo 
5% de gordura, sem cartilagem e ossos. Embalagem 
plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. 
Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da 

4780 KG   
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empresa, registro no SIF, SIE ou SIM, identificação, 
procedência e informações nutricionais do produto, 
categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o 
prazo de validade máximo de 90 dias. O transporte dos 
alimentos rapidamente congelados, será efetuado em 
veículo e equipamentos capazes de manter a temperatura 
do produto a menos dezoito graus centígrados ( -18°C), ou 
inferior de acordo Resolução CNNPA nº 35, de 27 de 
dezembro de 1977 

50 Carne Bovina – Acém em pedaços, congelada, com no 
máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos. 
Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e 
transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo 
identificação da empresa, registro no SIF, SIE ou SIM, 
identificação, procedência e informações nutricionais do 
produto, categoria e tipo de carne, com data de fabricação 
e o prazo de validade máximo de 90 dias. O transporte dos 
alimentos rapidamente congelados será efetuado em 
veículo e equipamentos capazes de manter a temperatura 
do produto a menos dezoito graus centígrados ( -18°C), ou 
inferior de acordo Resolução CNNPA nº 35, de 27 de 
dezembro de 1977 . 

2240 KG   

51 Peito de Frango com cartilagem, congelada, Embalagem 
plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente. 
Embalagem de kg. Com o rotulo contendo identificação da 
empresa, registro no SIF, SIE ou SIM, identificação, 
procedência e informações nutricionais do produto, 
categoria e tipo de carne, com data de fabricação e o 
prazo de validade máximo de 90 dias. O transporte dos 
alimentos rapidamente congelados será efetuado em 
veículo e equipamentos capazes de manter a temperatura 
do produto a menos dezoito graus centígrados (-18°C), ou 
inferior de acordo Resolução CNNPA nº 35, de 27 de 
dezembro de 1977 

3640 KG   

52 Linguiça de frango - congelada, Embalagem plástica, 
flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagem de 
kg. Com o rotulo contendo identificação da empresa, 
registro no SIF, SIE ou SIM, identificação, procedência e 
informações nutricionais do produto, categoria e tipo de 
carne, com data de fabricação e o prazo de validade 
máximo de 90 dias. O transporte dos alimentos 
rapidamente congelados, será efetuado em veículo e 
equipamentos capazes de manter a temperatura do 
produto a menos dezoito graus centígrados ( -18°C), ou 
inferior de acordo 21 Resolução CNNPA nº 35, de 27 de 
dezembro de 1977 

3660 KG   

53 Frango em Pedaços – Coxa e Sobre coxa, congelada, 
Embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e 
transparente. Embalagem de kg. Com o rotulo contendo 
identificação da empresa, registro no SIF, SIE ou SIM, 
identificação, procedência e informações nutricionais do 
produto, categoria e tipo de carne, com data de fabricação 
e o prazo de validade máximo de 90 dias. O transporte dos 
alimentos rapidamente congelados será efetuado em 
veículo e equipamentos capazes de manter a temperatura 
do produto a menos dezoito graus centígrados ( -18°C), ou 
inferior de acordo Resolução CNNPA nº 35, de 27 de 

1200 KG   
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dezembro de 1977 

54 Bacon, industrializado, de 1ª qualidade. O produto deve 
apresentar as características normais de conservação, 
estando isento de sujidades de qualquer natureza, 
parasitas e bolores. Acondicionado em embalagens 
plásticas que devem apresentar rótulo com as devidas 
especificações do produto. Prazo de validade mínimo de 6 
meses a partir da data de entrega 

480 KG   

55 LINGUIÇA DEFUMADA, CALABRESA, preparada com carne 
não mista, toucinho e condimentos; com aspecto normal, 
firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração 
adequada, acondicionada em saco de polietileno c/ 
validade mínima de 2 meses a contar da data de entrega e 
suas condições deverão estar de acordo com a NTA 05 ( 
decreto 12.486 de 20/10/78, Instrução normativa nr 4 de 
31/03/00, DAS e suas posteriores alterações , produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela Séc.. da Agricultura. 

480 KG   

56 Salsicha - Salsicha de carne bovina tipo hot-dog com no 
máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, cor 
própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e 
sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 
10%. Embalagem intacta, na embalagem deverá constar 
data da fabricação data de validade  e  número do lote do 
produto. Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. 
Validade  mínima de 3 meses na data da entrega.  

620 KG   

57 Laranja pêra, nova, de 1ª qualidade, grau de 
amadurecimento médio, com casca sã, sem rupturas, e 
não deve apresentar casca murcha. 

6000 KG   

58 Laranja Serra D´água nova, 1ª qualidade, grau de 
amadurecimento médio, com casca sã, sem rupturas, e 
não deve apresentar casca murcha. 

300 KG   

59 BANANA NANICA - Banana Nanica em cacho,1ª qualidade, 
grau médio de amadurecimento com cascas sãs, sem 
rupturas. 

8650 KG   

60 BANANA PRATA - Banana prata em cacho, 1ª qualidade, 
grau médio de amadurecimento com cascas sãs, sem 
rupturas. 

2.000 KG   

61 LIMÃO TAHITI. de primeira, fresco, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. tamanho e 
coloração uniformes devendo ser bem desenvolvido e 
maduro. com polpa firme e intacta. produto sujeito à 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. 

180 KG   

62 CENOURA - Cenoura amarela, sem talos, tamanho médio 
homogêneo e firme, nova, de 1ª qualidade 

1200 KG   

63 VAGEM - VAGEM DE 1° QUALIDADE, FIRMES E SEM 
RUPTURAS 

540 KG   

64 ALFACE - Alface crespa ou lisa, em unidade, nova, de 1ª 2720 UNIDADE   
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qualidade, folhas sãs, sem rupturas 

65 BROCOLIS - Brócolis Híbrido, de 1ª qualidade, cabeças 
frescas e tenras 

950 UNIDADE   

66 COUVE-FLOR - Couve-flor, tamanho grande, folhas firmes 
e flores fechadas de talos não amarelos. 

500 KG   

67 REPOLHO - Repolho verde, novo, de 1ª qualidade, folhas 
sãs, sem rupturas, aproximadamente 1,5kg. 

1.100 KG   

68 TOMATE - Tomate paulista, grau médio de 
amadurecimento, de 1ª qualidade, cascas sã, sem 
rupturas. 

1308 KG   

69 PIMENTAO - Pimentão verde, tamanho grande, firme, 
casca lisa e brilhante. Deve apresentar ausência de 
manchas, furos, partes quebradas ou murchas. 

96 KG   

70 ABOBRINHA - ABOBRINHA NO MINÍMO 100G, DE 1° 
QUALIDADE COM CASCA SÃ. 

1008 KG   

71 MAÇÃ - Maçã vermelha Fuji, nova de 1ª qualidade, grau 
médio de amadurecimento, casca sã, sem rupturas. 

5.000 KG   

72 BATATA INGLESA - Batata inglesa, nova, de 1ª qualidade, 
tamanho grande homogêneo, casca lisa, sem 
esverdeamento, limpa. 

6824 KG   

73 CEBOLA BRANCA - Cebola branca, sem réstia, tamanho 
médio homogêneo e resistente, nova, de 1ª qualidade com 
casca sã, sem rupturas e sem casca solta, pacote com 1Kg 

1000 KG   

74 ALHO - Alho em cabeças com dentes grandes e 
consistentes, não ter brotamentos, pacote com 500gr 

598 KG   

75 BETERRABA - Beterraba sem talos, de 1ª qualidade, com 
casca sã, sem ruptura, tamanho médio homogêneo 

780 KG   

76 OVOS - Ovos de galinha, tipo grande, casca lisa, com 
registro no Ministério da Agricultura. Os ovos deverão 
estar limpos e não trincados. Prazo de validade de no 
mínimo 15 dias a contar da entrega. 

3240 DÚZIA   

77 COUVE MANTEIGA – folhas verdes, em maço, nova, de 1ª 
qualidade, folhas sãs, sem rupturas (maço com mínimo de 
10 fls.) 

2480 MÇ   

78 Cheiro verde – em maço, folhas verdes e novas, 1ª 
qualidade 

492 MÇ   

79 Pêra willians– fruta de 1ª qualidade, casca sã, sem 
rupturas 

1.000 KG   

80 CHICÓRIA. Devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal. livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas. sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. em maços 
amarrados embalados individualmente em saco atóxico. 
entregue em caixas. produto sujeito à verificação no ato 
da entrega aos procedimentos administrativos 

2460 MÇ   
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determinados pela ANVISA. 

81 MANDIOCA AMARELA OU BRANCA. de primeira, sem 
rama, fresca, compacta e firme. sem lesões de origem 
físicas ou mecânicas, rachaduras e cortes. tamanho 
uniforme devendo ser bem desenvolvida. acondicionada 
em caixa pesando aproximadamente 20 kg. produto 
sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. 

1200 KG   

82 Fruta in natura, tipo MELANCIA, espécie redonda, 
aplicação alimentar. Características: grauda, de primeira, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, com polpa 
firme e intacta, pesando entre 8 a 12kg cada unidade 

1440 UNIDADE   

83 Legume in natura, tipo PEPINO, espécie comum deverão 
ser de 1º qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa 
intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da 
variedade, suficientemente desenvolvidas, apresentando 
grau médio de maturação que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato, sem 
manchas bolores, sujidades, sem lesões de origem física ou 
mecânica (rachaduras, machucados, perfurações e cortes 
na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência. 

660 KG   

84 Orégano - Nacional de primeira qualidade. Em folhas 
secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos sãos e 
limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro 
aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais 
estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, resistente e hermeticamente 
vedado; validade mínima 12 meses a contar da data de 
entrega; suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA -70 (DECRETO12486 DE 20/10/78. UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: pacote 250 Gramas. 

106 UNIDADE   

85 Gelatina - Gelatina em pó, em pacote de 01 quilo cada, em 
sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6 meses 
contar da data da entrega do produto. 

4800 UNIDADE   

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ____________________________________ 
Prazo de entrega: Conforme Edital e Termo de Referência. 
DECLARAÇÕES: 
1 - Declaro que os preços cotados não sofrerão qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, e já 
estão incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, frete 
e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto do Pregão 
___/____; 
2 - Declaro que aceito todas as exigências do Edital ___/_____; e de seus Anexos. 

 
Local, data. 

 
_________________________________________________ 

Representante Legal (RG E CPF) 
CARIMBO EMPRESA 
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ANEXO VII 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 
CONTRATADA: 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / CONTRATO N° (DE ORIGEM): 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

ADVOGADO(S): ANDREA MAURA LARCEDA DE LIMA 

 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo,serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 
 

Silveiras, __ de __________ de ______. 

 

CONTRATANTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS                                                                                                                                        
NOME E CARGO: GUILHERME CARVALHO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                     
E-MAIL INSTITUCIONAL: ________________________________________                                                                                                           
E-MAIL PESSOAL: ______________________________________________ 

ASSINATURA: _________________________________________________ 

 

CONTRATADA:                                                                                                                                                                                       
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA                                                                                                                                             
NOME E CARGO: _______________________________________________.                                                                                                        
E-MAIL INSTITUCIONAL: _________________________________________.                                                                                                 
E-MAIL PESSOAL: _______________________________________________. 

ASSINATURA: __________________________________________________ 
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ANEXO VIII 
 

DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 
 

As informações constantes abaixo deverão ser atualizadas, pois serão consideradas para a elaboração da Ata 
de Registro de Preços, Contrato e Autorização de Fornecimento / Execução de Serviços (AF / AS). Tais dados 
deverão estar de acordo com os que integrarão à respectiva Nota Fiscal, para fins de faturamento. 
Seu teor é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante. 
 

 
Observação: Este documento deverá ser apresentado dentro do envelope de documentação. 

RAZÃO SOCIAL DALICITANTE: ................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
CNPJ: .................................................INSC. ESTADUAL:.................................INSC. MUNICIPAL:............................ 
TELEFONE: (....)  ................................................................ FAX: (....) .........................................................................  
ENDEREÇO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado):.............................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 

SÓCIO(S)REPRESENTANTE(S)  DA  EMPRESA  –  ADMINISTRAÇÃO: 
1 - NOME COMPLETO:................................................................................................................................................ 
RG (com órgão e estado emissor):  ....................................................... CPF: ................................................................ 
2 - NOME COMPLETO:................................................................................................................................................. 
RG (com órgão e estado emissor):...................................................... CPF:  ............................................................... 

QUEM ASSINARÁ O CONTRATO: 
(Caso não tenha sido comprovado no processo licitatório poderes para assinatura do respectivo contrato, será 
necessário a apresentação de procuração com poderes específicos para assinar contratos). 
NOME COMPLETO:.................................................................................................................................................... 
ESTADO CIVIL:.................................................NACIONALIDADE:....................................................................... 
CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: .......................................................................................................................... 
RG (com órgão e estado emissor):  ......................................................... CPF:............................................................. 
ENDEREÇO / DOMICÍLIO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado): ...................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 


