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O Senhor NILTON FERREIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Nova Campina, Estado de São 
Paulo, usando a competência, mediante o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 139/2013, 
torna público que se acha aberta, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO– Processo nº 2.056/2013 objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios 
para a Merenda Escolar, conforme especificações técnicas do Anexo I - TERMO DE 
REFERÊNCIA, para atender as necessidades do Município de Nova Campina, que será regido 
pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municpal nº 1369/2013  
aplicando-se subsi-diariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. 

Credenciamento e entrega dos envelopes e das amostras: A partir das 9h00min do dia 14/11/2013 no 
departamento de educação na Av. João Cardoso de Almeida, nº 1010 - Nova Campina – SP. 

Abertura das propostas, classificação, disputa e habilitação: A partir das 09h00min do dia 22/11/2013 no 
Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Nova Campina situada na Avenida Luiz Pastore, nº 240 - Nova 
Campina – SP, com a participação dos credenciados que se apresentarem para participar do certame, e será 
conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designada nos autos do processo. A proposta 
com ausência de credenciado será considerada seu valor inicial impressa.  

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para as Escolas 
Municipais de Educação Infantil (EMEI), Escolas Municipais do Ensino Fundamental (EMEF) e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) – Conforme especificações técnicas do Termo de Referência - Anexo I do Edital, 
para atender as necessidades do Município de Nova Campina. 

1.2. JUSTIFICATIVA: 

1.2.1. A  alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais – PIDESC (art. 11), sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à 
realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e 
ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da 
população, como disposto na Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional; 

2. A PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados que preencherem as condições de credenciamento 
constantes deste Edital. 

2.2. Não poderão participar nesta licitação as empresas: 

2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, direta e indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, suspenso, ou que por estas tenha sido declarada 
inidônea. 

2.4. Que estejam impedidas de licitar ou contratar nos termos do art. 7º da lei Federal nº 10.520/02. 

2.5. Em processo de falência, recuperação judicial e extrajudicial. 

2.6. Que esteja reunida em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

3. DAS AMOSTRAS 

3.1. Os itens assinalados com “AMOSTRA” no termo de referencia terão como critério para aceitação da 
proposta as amostras entregues em Sessão Pública após o Credenciamento, juntamente com o Envelopes 
Propostas e Habilitação às 9horas do dia 14/11/2013 (ver item 10.1 do Edital), que serão devidamente 
avaliadas pela Comissão de Avaliação de Amostras designada pela Portaria 141/2013.  
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3.2. Os itens das Propostas cujas Amostras não foram aprovadas pela equipe técnica serão desclassificados. 

3.3. As Empresas Licitantes deverão apresentar amostras etiquetadas dos itens de sua proposta em 
embalagem individual original contendo as seguintes informações: Nº do Pregão, Nome da Empresa e 
CNPJ, juntamente com uma relação impressa dos produtos, em duas vias, constando: n° do item, 
identificação do produto e marcas. 

3.4. As amostras deverão ser entregues contra recibo, após o Credenciamento, no departamento de 
educação na Av. João Cardoso de Almeida, nº.1010, aos cuidados dos membros da Comissão Especial de 
Avaliação de Amostras para analisar (aprovar ou rejeitar) os produtos em conformidade com o Termo de 
Referência deste Edital e as Normas Vigentes para os respectivos materiais   

3.5. A Comissão Especial de Avaliação de Amostras atestará o recebimento das amostras, conferindo os itens, 
assinando uma das vias da relação impressa dos produtos (Item 3.1), entregando a via assinada a 
Empresa Licitante 

3.6. As amostras serão analisadas em Sessão Pública pela Comissão Especial de Avaliação de Amostras, no 
mesmo endereço, a partir das 11h00min do dia 14/11/2013, podendo além dos Credenciados, qualquer 
cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfiram na realização e resultados dos 
trabalhos. 

3.7. Os critérios de amostragem são:  

3.7.1. Devem constar do rótulo o valor energético, percentual de carboidratos, proteínas, gorduras 
totais, gorduras saturadas e colesterol, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio, para PORÇÕES de 
alimentos 

3.7.2. O produto deve estar de acordo com a ficha técnica descrita em edital 

3.7.3. As condições das embalagens e rotulagem devem estar limpas e integras,livre de sujidades,   

3.7.4. Ter as características organolépticas originais do produto, Um alimento pode ser definido como 
de boa qualidade sensorial, quando preenche as expectativas do consumidor com relação às suas 
características sensoriais (aparência, cor, aroma, sabor e textura).   

3.7.5. Estar dentro do prazo de validade,  

3.7.6. Rentabilidade,  

3.7.7. Palatabilidade agradável,  

3.7.8. Diluição adequada,  

3.7.9. Consistência adequada, de acordo com as características originais do produto 

3.8. A Comissão Especial de Avaliação de Amostras emitirá um Relatório por Licitante que apresentar 
amostras aonde atestará a Aprovação ou rejeição da amostra com as respectivas justificativas e será 
integrado ao processo para a Adjudicação, Homologação ou Revogação pela Autoridade Competente. 

3.9. A recusa da licitante em apresentar amostra ou não a apresentar dentro do prazo estipulado ou ainda não 
aprovada pela equipe técnica, implicará na desclassificação do(s) item(s) correspondente(s). 

3.10. As amostras apresentadas deverão corresponder às mesmas características dos produtos que, em sendo 
vencedora, deverá a contratada fornecer.  

3.11. As amostras rejeitadas serão devolvidas aos licitantes inabilitados, após o transcurso do prazo de 
recurso.  

3.12. Os critérios de análise das amostras são: produto deve estar de acordo com a ficha técnica, ter as 
características organolépticas originais do produto, estar dentro do prazo de validade, rentabilidade, 
condições das embalagens, que devem estar integras e limpas, palatabilidade agradável, diluição 
adequada, consistência e de acordo com a experiência profissional das merendeiras e serão julgados por 
uma equipe técnica composta por nutricionista, técnica de nutrição e merendeiras. 
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3.13. O custo das amostras apresentadas correra por conta da empresa interessada em participar do processo 
licitatório, não cabendo pleito posterior de indenização por despesas realizadas para poder participar do 
certame. 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

4.1. A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 
licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, 
identificar-se, exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 

4.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

4.2.1. Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor. 

4.2.2. Instrumento particular de procuração, no modelo do Anexo III, com poderes para formular ofertas e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado 
de cópia de seu contrato social ou estatuto em vigor de, no caso de Sociedade Anônima, devidamente 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou, prova de registro comercial no 
caso de empresa individual. 

4.2.2.1. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, cópia do 
respectivo estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direito e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos 
administradores ou, prova de registro comercial no caso de empresa individual. 

4.3. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 

4.3.1. 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 V deste Edital, e 
apresentada no ato do credenciamento. 

4.4. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

4.4.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista 
na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI 
deste Edital, e apresentada no ato do credenciamento. 

4.5. As licitantes entregarão o Pregoeiro a Declaração do Disposto no Inciso V do Art.27 Da Lei 8.666/93 , de 
acordo com os estabelecidos nos Anexo VII do Edital. 

4.6. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada Empresa Licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas 01 (uma) empresa. 

4.7. A ausência justificada ou não do Credenciado, após o início da sessão de lances, implicará 
automaticamente na declinação do item em disputa, não impedindo a participação nos lances seguintes 
em que o Credenciado se fizer presente. 

4.8. 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 
praticar na fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou 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. 

4.9. Em caso excepcional a empresa licitante poderá substituir o representante credenciado, apresentando 
novo credenciamento, desde que revogando o anterior. 

5. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) 
envelopes, identificados em sua parte externa com o nome da proponente e pelos seguintes dizeres: 

Envelope nº 01: 



Nova Campina EDITAL 23 PRESENCIAL Generos alimentícios -Merenda.docx Página 6 de 55 

 

PROPOSTA 
Pregão nº 23/2013 

Processo nº 2.056/2013 
Razão Social da Licitante” 

 
Envelope nº 02: 
HABILITAÇÃO 

Pregão nº 23/2013 
Processo nº 2.056/2013 

Razão Social da Licitante” 

5.2. A proposta deverá ser apresentada impressa preferencialmente em papel timbrado e redigida em língua 
portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante 
legal da licitante ou pelo procurador. 

5.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo 
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, preferencialmente antes da sessão do Pregão. 

5.4. A “PROPOSTA” 

5.4.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

5.4.2. Nome, endereço e CNPJ da Licitante; 

5.4.3. O número do Pregão; 

5.4.4. A descrição do objeto da presente licitação, com a indicação em destaque das marcas ofertadas, em 
conformidade com as especificações do Termo de Referência – Anexo I deste Edital; 

5.4.5. Valor unitário e total de cada item; 

5.4.6. Valor total do item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurada à data de sua apresentação, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da 
presente licitação; 

5.4.7. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

5.4.8. Identificação e qualificação da pessoa responsável pela assinatura do Contrato, objeto desta licitação, 
como nome completo, número do CPF e do RG, cargo ocupado na empresa, telefone para contato e 
endereço residencial. 

5.4.9. O prazo de vigência para o fornecimento será de 12 (doze) meses após Homologação. 

5.4.10. O prazo máximo para entrega dos PRODUTOS SOLICITADOS será de até 03 (tres) dias úteis após 
recebimento das requisições. 

5.4.11. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias ao contrato de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial. 

5.4.12. Será desconsiderada o item da proposta que tiver opção de mais de um valor para o mesmo item, 
independentemente de marca. 

5.4.13. Caberá às Empresas vencedoras dos lances, apresentarem novas propostas com os valores a serem 
contratados, em até 02 (dois) dias úteis após o término da sessão sob pena de desclassificação. Se 
existirem valores resultante em dízimas serão arredondados compulsoriamente para menor, 
desconsiderando a partir da terceira casa decimal. Excepcionalmente pedidos de prorrogação deste prazo 
poderão ser analisados desde que justificadamente. 

5.4.14. Valor máximo por item: 

Item Produto Total R$ 

1 Arroz Tipo 1 Agulhinha Pct 5 Kg          119.880,00  

2 Açucar Cristal Pct 5 Kg 55.600,00 
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Item Produto Total R$ 

3 Aveia                  1.852,00  

4 Achocolatado Kg               9.980,00  

5 Bolacha Doce Pct 400 Gr            13.920,00  

6 Bolacha Salgada Pct 400 Gr            13.920,00  

7 Bebida Lactea Morango                  714,00  

8 Bebida Lactea Chocolate               1.190,00  

9 Doce De Leite                5.582,50  

10 Doce De Frutas Em Pasta Sabores Variados               3.825,00  

11 Extrato De Tomate 350 Gr               2.065,00  

12 Extrato De Tomate  4,1 Kg 14.210,00 

13 Farinha De Milho               3.375,00  

14 Farinha De Trigo               2.448,00  

15 Fubá Kg               1.050,00  

16 Fermento Em Pó Lata 200 Gr               1.640,00  

17 Maionese               2.016,00  

18 Macarrao                9.450,00  

19 Margarina                6.300,00  

20 Oleo De Soja Lata 900 Ml            17.875,00  

21 Sal  Refinado               1.700,00  

22 Suco Em Pó Concentrado De Frutas Pct 01 Kg               8.820,00  

23 Trigo Para Kibe Kg                1.380,00  

24 Vinagre                   805,50  

25 Suco De Maracujá Polpa Concentrada               1.880,00  

26 Granola               1.599,00  

27 Queijo Mussarela               1.247,40  

28 Presunto Cozido Magro                  990,00  

29 Gioabada Cascão                  478,40  

30 Suco Concentrado Frutas De Polpa Natural Sabor Goiaba               2.585,00  

31 Gelatina Em Pó Sabores Variados                  999,00  

32 Milho Para Pipoca Pct 500gr                  2.730,00  

33 Amendoim Pct 500 Gr                  4.760,00  

34 Milho Para Canjica Pct 500 Gr                  645,00  

35 Amido De Milho Caixa 500 Gr                  399,00  

36 Pó De Café Pct 500 Gr            12.060,00  

37 Leite Em Pó Pct 400 Gr 2.265,00 

38 Leite De Soja Embalagem Tetra Pak De 1 Litro                  286,80  

39 Carne Bovina Moída, Traseiro, Corte Músculo Ou Acém Moído.            90.000,00  

40 Carne Suína, Traseiro, Corte De Pernil Sem Osso, Em Cubos 3x3,            30.450,00  

41 Carne De Frango Tipo Coxa E Sobre-Coxa Congelada             29.000,00  

42 Carne De Frango Tipo Peito Congelada             48.860,00  

43 Carne Bovina Dianteiro, Sem Osso, Corte Músculo Em Cubos.            57.000,00  

44 Miúdo De Bovino Corte Fígado Em Bifes (80g A 120g) Ou Cubos (30 G).                  587,50  

45 Miúdo De Ave Resfriado (Moela) Com Temperaturas De +4° C Até + 7° C E Congelado.                4.950,00  

46 Salsicha Congelada De Carne Bovina / Suína Tipo Hot-Dog             25.725,00  

47 Lingüiça Congelada De Carne Bovina E Suína Tipo Toscana Com No Máximo.            31.350,00  

48 Peixe Empanado De Filé De Merlusa Congelado             33.250,00  

49 Almôndega Bovina.            20.250,00  

50 Polvilho Doce Kg                  407,50  

51 Polvilho Azedo Kg                  265,00  

52 Pó Para Preparo De Bolo 500 Gramas                  315,00  

53 Ervilha Em Lata                  160,00  
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Item Produto Total R$ 

54 Coco Ralado S/Açúcar Pacote De 500 Gr                  819,00  

55 Carne Bovina Moída Cozida E Congelada            40.500,00  

56 Reforçador (Química) Para Panificação            17.250,00  

57 Fermento Para Panificação            22.000,00  

58 Cereal Matinal De Flocos De Milho Crocantes Com Açúcar                1.999,00  

59 Pão De Forma Pct 500 Gr               6.525,00  

60 Biscoito Tipo Rosquinha Doce Sabores De Coco E Chocolate Pct 400 Gramas               4.250,00  

61 Biscoito Tipo Aperitivo Salgado Pct 500 Grs.               3.950,00  

62 Leite Condensado Lata 350 Gr               1.281,00  

63 Creme De Leite Embalagem Tetra Pak De 200 Gr                  487,50  

64 Farinha Láctea Embalagem De 500 Gr               1.286,00  

65 Chá Mate Tostado Caixa De 200 Gramas Sem Glúten               1.365,00  

66 Leite De Vaca  Uht Embalagem De 01 Litro Tetra Pak                2.950,00  

67 Batata Palha Pct De 500 Gr A 01 Kg                  685,00  

68 Queijo Ralado Tipo Parmesão Pct De 100 Gramas                  708,00  

69 Farinha De Trigo Sacos  Tipo I Sem Fermento 50 Kg.          236.000,00  

70 Granulado Sabor Chocolate 500 Gr                  551,00  

71 Refrigerante De 2 Litros Garrafa Pet Sabor Laranjja, Cola E Guaraná               3.200,00  

72 Suco De Manga Com 90% De Polpa,                1.067,00  

73 Mostarda Embalagem De 200 Gramas                     60,00  

74 Catchup Embalagem De 200 Gr Sem Adição De Pimenta                  135,00  

75 Água Mineral Copo De 200 Ml Com Registro Na Anvisa                  700,00  

76 Formula Infantil Para Lactentes Em Pó De 0a 6 Meses Lata 400 Gramas               1.690,00  

77 Feijão Comum Tipo I Carioca Embalagem De 1 Kg               4.950,00  

78 Flocos De Milho Açucarados Pacote De 01 Kg Ou 500 Gramas               4.420,00  

79 Iogurte De Frutas Pasteurizado Integral                8.200,00  

80 Macarrão Massinha De Semola Para Sopa                   742,50  

81 Pão Tipo Bisnaguinha Pacotye De 300 Gramas                  790,00  

82 Pó Para Preparo De Pudim De Chocolate                2600,00  

83 Sardinha Em Lata Em Conserva                1.290,00  

84 Milho Verde Em Conserva Lata De 350 Gramas                  336,00  

85 Chocolate Em Pó Mínimo De 50 % De Cacau Embalagem De 200 Gramas                  4.250,00  

86 Canela Em Pó                  90,00  

87  Farinha De Mandioca Pacote De 500 Gramas               2.304,00  

88 Formula Infantil De6 Meses A 1 Ano                 4.323,00  

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “HABILITAÇÃO” 

6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto, ou Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial, ou no Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedades empresariais. 

6.1.3. Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 

6.1.4. No caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição dos atuais     administradores. 

6.1.5. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados 
da documentação mencionada no subitem 4.2.2.1, deste subitem; 

6.1.6. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
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6.1.7. 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. 

6.1.8. Os documentos relacionados nos subitens 6.1.1 a 6.1.4 deste subitem, 6.5.1 e 9.5.2 não precisarão 
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento 
neste Pregão. 

6.2. REGULARIDADE FISCAL 

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

6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal relativo à sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

6.2.3. 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; 

6.2.4. Certidão de Regularidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela 
Secretaria da Fazenda Estadual (ICMS) ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela 
Procuradoria Geral do Estado, ou Declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei; ou Certidão Positiva de Débitos com efeitos de 
Negativa. 

6.2.5. 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; 

6.2.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 

6.2.7. Prova de Regularidade Municipal, (Tributos Mobiliários e Imobiliários), do domicílio ou sede da licitante, 
na forma da lei, com prazo de validade em vigor (artigo 29, inciso III, Lei Federal nº8.666/93). 

6.2.8. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 
exigida para efeito de assinatura do contrato; 

6.2.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; 

6.2.8.2. Havendo alguma restrição da comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 
(dois) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 
prorrogável por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 
efeito de certidão negativa; 

6.2.9. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.9.2, implicará na decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos 
licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do 
art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02. 

6.3. Regularidade Trabalhista 

6.3.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com 
Efeitos de Negativa expedida pela Justiça do Trabalho. 

6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.4.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 90 dias; 

6.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

6.5.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo 
à participação ao certame, de acordo com o modelo ANEXO V deste Edital. 
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6.5.2. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7°, 
inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, conforme modelo ANEXO VII 
deste Edital. 

6.6. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.6.1. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para a 
matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado com a sede que 
apresentou a documentação. 

6.6.2. 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. 

7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

7.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se 
com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 05 (cinco) 
minutos, podendo ser prorrogado enquanto houver Licitante presente para o credenciamento, ou se for 
do interesse da Administração Pública. 

7.2. Esgotado o prazo estipulado no item anterior e havendo ainda Licitantes presentes a ser credenciado, o 
prazo será prorrogado até o cadastramento de todos os Licitantes presentes. 

7.3. Após o cadastramento da última Licitante presente, será dado um prazo de 05 (cinco) minutos quando 
será considerada encerrada o Credenciamento. 

7.4. Esgotados os horários estabelecidos no item 7.1 e subitens, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

7.5. Encerrado o credenciamento, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do 
Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA DE PREÇO e em seguida o 
envelope n° 02.  

7.6. A análise das propostas será feita item à item pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio visará ao atendimento 
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, serão na forma seguinte: 

7.7. Desclassificada a proposta cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

7.8. Na hipótese de divergência entre os valores expressos numericamente e os expressos por extenso, 
prevalecerá o valor expresso por extenso; 

7.9. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se 
como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 
proposta; 

7.10. As propostas, que apresentarem falhas em pontos reconhecidamente secundários e que não prejudiquem 
o julgamento do Pregão, poderão ser consideradas a critério único e exclusivo do Pregoeiro e/ou 
Autoridade Competente. 

7.11. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

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

7.13. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três) incluindo a de menor preço. 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas até o terceiro melhor 
preço, independentemente do número de licitantes. 
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7.14. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 
decidindo-se por meio de sorteio a seqüência da formulação dos lances no caso de empate de preços. 

7.15. Havendo valores de propostas idênticos, será(ão) selecionada(s) a(s) Licitante(s) para se manifestar(em) 
por ordem de sorteio. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 

7.16. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução entre os lances incidirá 
sobre o preço total do item, observadas a redução mínima de 1% 

7.17. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da 
formulação de lances. 

7.18. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas na ordem crescente dos valores, 
considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 

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

7.20. 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; 

7.21. 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; 

7.22. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob 
pena de preclusão; 

7.23. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.20, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer preferência e apresentar nova proposta; 

7.24. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a 
ordem de classificação. 

7.25. 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; 

7.26. Não ocorrendo à 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. 

7.27. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a 
hipótese prevista no subitem 7.26, será declarada a melhor oferta àquela proposta originalmente 
vencedora da fase de lances. 

7.28. Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem decrescente dos valores totais dos itens, as propostas 
não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.16, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, 
considerando-se para estas, o último preço ofertado. 

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

7.30. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

7.31. Após a negociação o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a 
respeito. 



Nova Campina EDITAL 23 PRESENCIAL Generos alimentícios -Merenda.docx Página 12 de 55 

 

7.32. Aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante. 

7.33. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação de seu autor. 

7.34. O Pregoeiro Convidará na ordem crescente dos lances vencedores os demais Classificados a participarem 
do Registro de Preços nas mesmas condições da proposta vencedora, e serão verificados os documentos 
de habilitação dos interessados 

7.35. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, mediante: 

7.36. Substituição de documentos, ou verificação, apenas aos efetuados por meio eletrônico hábil de 
informações durante a sessão, não se prorrogando este prazo ao término desta. 

7.37. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis 
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

7.38. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

7.39. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, as licitantes serão 
habilitadas e declaradas vencedoras do item do certame em disputa e conseqüentemente para os demais 
itens que as mesmas apresentarem as melhores propostas após as etapas de lances. 

7.40. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 
examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 

8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para a homologação. 

8.3. Serão admitidos somente recursos apresentados pelos interessados, que tenham sido manifestados na 
Ata do pregão e desde que protocolizados na Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Nova 
Campina dentro dos prazos previstos na Lei 10.520/2002. 

8.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 

8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.6. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará apenas a 
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 

9.1. O Contrato de Fornecimento do objeto desta licitação obedecerá às condições estabelecidas neste Edital 
e seus Anexos. 

9.2. Após a regular convocação por parte da Contratante, a empresa Vencedora terá o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair o direito à contratação e 
sujeitar-se às penalidades previstas no Edital. 
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9.3. É facultado à Administração, quando a Vencedora melhor classificada não assinar o contrato, no prazo e 
nas condições estabelecidas, convocar outra licitante classificada pela ordem, obedecida a ordem de 
classificação, para assiná-lo, após comprovados os requisitos de habilitação, feita a negociação e aceita a 
proposta. 

9.4. Quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e condições 
estabelecidos, serão convocados os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de 
classificação, independentemente da cominação prevista no item das sanções. 

10.  DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA 

10.1. O objeto do presente pregão deverá ser entregue conforme especificações constantes no ANEXO I deste 
Edital e nos prazos estipulados observando o seguinte: 

10.2. As ENTREGAS dos PRODUTOS ocorrerão de forma fracionada de acordo com as necessidades, mediante 
Planilhas quantitativas expedidas pelo Departamento de Alimentação Escolar. 

10.3. O Gestor do Contrato observará o valor mínimo de R$ 500,00 para cada Requisições, Autorizações e/ou 
Pedidos de Compras. 

10.4. Serão permitidas solicitações com valores inferiores a R$ 500,00 desde que com a expressa concordância 
do Detentor. 

10.5. O prazo máximo para entrega dos produtos solicitados será de até 3 (tres) dias úteis após recebimento 
das requisições e/ou autorização de entrega. 

10.6. Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá 
providenciar no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da data de notificação expedida pela 
contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das 
sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do 
Consumidor; 

10.7. O produtos entregues deverão conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização dos 
mesmos, em Língua Portuguesa, como marca, composição, data de fabricação, validade e demais 
especificações necessárias para a perfeita caracterização do material. 

10.8. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues nas 10 unidades escolares (ANEXO X) conforme pedido de 
compra e solicitação de entrega pelo Departamento de Alimentação Escolar com periodicidade de uma 
vez por mês; (dúvida) carne quinzenal. 

10.9. Obedecer ao horário das entregas nas escolas das 8h00 às 17h00; 

10.10. Não serão aceitos produtos com as especificações das informações nutricionais rasuradas ou etiquetadas 
sobre as informações contidas nas embalagens. 

10.11. Os produtos deverão ser entregues conforme planilha, acompanhados do Documento fiscal, e um recibo 
em tres vias de igual teor, com as quantidades entregues e a data. 

10.11.1. Uma via ficará na escola que recebeu os materiais, uma via ficará retida com o fornecedor para 
eventual conferência e uma via devidamente assinada como recebida que acompanhará o Documento 
Fiscal, com clara identificação do funcionário responsável pelo recebimento. 

11.  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

11.2. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

11.3. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Município 
de Nova Campina, no prazo máximo de 02 dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço 
inicialmente contratado; 

11.4. A critério exclusivo da Prefeitura, em caso de ocorrer a total impossibilidade de entrega do material pela 
marca cotada, desde que justificado pelo fornecedor o motivo aceito pela Prefeitura, o material poderá 
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ser substituído sem alteração de valor por outra marca de qualidade igual ou superior desde que 
aprovada antecipadamente pela Autoridade que subscreu ao Edital. 

11.5. Os gêneros perecíveis (produtos cárneos, leites e derivados) deverão ser entregues em veículo refrigerado 
e antes das entregas nas unidades escolares. 

11.6. Constar nas notas fiscais da entrega dos produtos perecíveis (carnes), o número de registro de inspeção 
estadual ou federal. Informar a procedência: nome do frigorífico e número da nota fiscal; 

11.7. Não serão aceitos produtos com as especificações das informações nutricionais rasuradas ou etiquetadas 
sobre as informações contidas nas embalagens. 

11.8. O Fiscal do Contrato, verificará a correção do  Documento Fiscal e Atestará a Vigência do contrato em seu 
verso. 

12.  DA FORMA DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será feito pela Prefeitura em até 30 dias após a entrega dos materiais e a apresentação do 
Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável, mediante crédito em conta 
corrente da Contratada preferencialmente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente cadastrada , 
valendo como recibo o comprovante de depósito. 

12.2. O vencimento do Documento fiscal dar-se-á somente após a entrega do objeto da licitação, e não da 
emissão do mesmo. 

12.3. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, 
voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação do documento corrigido. 

12.4. Deverá constar no documento fiscal o número da licitação – Pregão 23/2013; Nº do Pedido de Compra, nº 
do Empenho, bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agência bancária, da empresa, sem os 
quais o pagamento ficará retido por falta de informações. 

12.5. Para a liberação do pagamento, a licitante contratada deverá estar em situação regular perante o FGTS 
e ao INSS e não poderá estar inadimplente, em tributos de qualquer natureza, com a Prefeitura 
Municipal de Nova Campina, independentemente destes estarem  ou não inscritos em Dívida Ativa. 

12.6. A situação regular perante o FGTS e ao INSS deverá ser comprovada mediante apresentação das Certidões 
Negativas juntamente com as notas fiscais para que seja processada a Ordem de Pagamento. 

12.7. A Prefeitura Municipal de Nova Campina reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à 
Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 
descumprimento de cláusulas constantes neste Edital. 

13.   DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos disponíveis nas respectivas 
dotações orçamentárias do orçamento vigente.(Exercício 2013 e 2014) 

12.306.2006.2.076  –  131/3.3.90.30.00.01.110.000 – 137/3.3.90.30.00.05.220.0010 

13.2. Valor estimado total desta Licitação R$1.077.847,60.  

14. DAS SANÇÕES 

14.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração da Prefeitura Municipal de Nova Campina, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades: 

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 

II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 

O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a 
contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 
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I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e 

II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo 
quinto) dia de atraso. 

Parágrafo único – A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da 
obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou contrato, 
sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta resolução. 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada as 
seguintes penalidades: 

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 

II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.  

14.3. O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração da Prefeitura 
Municipal de Nova Campina. 

Parágrafo único – A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejara a aplicação da multa 
prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia 
útil seguinte ao término do prazo estabelecido no “caput” deste artigo. 

14.4. O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material somente será 
apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente. 

14.5. As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas leis 8.666/93 
e 10.520/02. 

§ 1º - Verificado que a obrigação não foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, 
o Município reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha 
direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa. 

§ 2º - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa, será retida a 
diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior. 

§ 3º - Se esta Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à contratada 
devidamente corrigido pelo IPC-FIPE. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

15.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 

15.4. Ao Final da Sessão todos os documentos de habilitação apresentados e as propostas serão rubricadas 
pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

15.5. O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do Município de Nova Campina e no 
endereço eletrônico www.novacampina.sp.gov.br. 

15.6. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados na Imprensa Oficial 
do Município de Nova Campina. 

15.7. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não selecionadas ou desclassificadas 
ficarão imediatamente à disposição dos interessados após a sessão do Pregão, após a celebração dos 
contratos os documentos não retirados serão fragmentados. 

15.8. Com antecedência superior a 02 dias úteis anteriores da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 

http://www.novacampina.sp.gov.br/
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15.9. A petição deverá ser protocolizada pelo interessado na Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Nova Campina será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 dia útil, 
anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

15.10. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

15.11. As quantidades dos produtos são estimadas e o O Município de Nova Campina não se obriga a adquirir 
suas totalidades, o fazendo de acordo com o desenvolvimento das atividades, observando-se o que 
dispõe o parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.12. A contratada deverá dar prioridade aos pedidos da Prefeitura Municipal de Nova Campina, tendo em vista 
problemas que possam surgir como racionamento e/ou falta de produtos. 

15.13. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou Autoridade Superior. 

15.14. Informações ou esclarecimentos suplementares sobre este Edital poderão ser requerido por escrito ao 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Campina durante o expediente normal das 
13h30min às 17h30min, telefone (15) 3535 6100 ou através do endereço do correio 
eletrônico:pregao@novacampina.sp.gov.br ou compras@novacampina.sp.gov.br 

15.15. O Edital completo e anexos para consulta das Licitantes estará disponível no endereço 
eletrônico:www.novacampina.sp.gov.br. 

15.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Itapeva – São Paulo. 

 

 

Nova Campina, 10 de outubro de 2013 

 

 

 

NILTON FERREIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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Anexo I – Termo de Referência 

PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2013 
PROCESSO Nº 2.056/2013 

  

ITEM QUANT. Unid. FICHA TÉCNICA 

1 12000 pct Arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten , contendo no mínimo de 90% de 
grãos inteiros. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso 
antes da cocção, devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos 
após cozimento.  – embalagem 5 Kg 

2 8000 pct Açúcar cristal de 1ªcontendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser 
fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitos e 
de detritos animais ou vegetais - embalagem 5Kg. 

3 200 Kg Produto aveia em flocos finos, em embalagem de 200 gr. Deverão ser fabricadas a partir 
de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão 
estar úmidas ou rançosas, com umidade máxima de 14%p/p, com acidez máxima de 
2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de proteína .Deverão atender Portaria n° 01- DINAL/MS 
de 28/01/87 e demais normas e legislação Com registro no Ministério da Agricultura e 
Abastecimento ou Anvisa. Na embalagem primaria e secundária deverá constar de forma 
clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto; marca; carimbo do 
SIF, componentes do produto, nome; data de validade, data do empacotamento, numero 
do lote.   

4 1000 Kg Achocolatado em pó instantâneo com vitaminas, não adoçado sem matérias terrosas, de 
parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. 
Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. 
Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten. – embalagem 
de 1kg. Primária vedado hermeticamente e secundária, com validade para 12 meses. 
OBRIGATÓRIA: Cacau em pó solúvel (lecitinado), açúcar refinado. OPCIONAL:  Leite em pó 
e/ou soro de leite, extrato de malte e/ou maltodextrina e outras substâncias  
alimentícias desde que permitidas pela legislação edeclaradas no rótulo. COMPOSIÇÃO 
ISENTA:  Soja  e  derivados  (exceto  lecitina  de  soja),  gordura vegetal  hidrogenada,  
farinhas  e/ou espessantes, corantes e conservadores.  
EMBALAGEM Primária:Saco de polietileno leitoso,aluminizado, pote plástico ou lata.  
Secundária:Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  
Rotulagem:Deve atender a legislação vigente.  
Nota:Produto dispensado da obrigatoriedade de registro. 

5 4000 PC. BISCOITO MARIA, DE LEITE OU MAISENA PACOTE 400 GRAMAS OBRIGATÓRIA: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amidos e/ou féculas, óleos ou gordura 
vegetal (preferencialmente livre de gorduras trans). O produto poderá conter, no máximo, 
0,2 grama de gordura trans na porção de 30 gramas. OPCIONAL:  Leite  (ou  soro  de  leite) 
e  outras  substâncias  alimentícias  aprovadas  e  que  sejam declaradas no rótulo. 
COMPOSIÇÃO ISENTA:  Soja  (extrato,  farinha  desengordurada,  proteína  concentrada,  
proteína  isolada  ou  proteína texturizada de soja) e corantes artificiais. PESO UNITÁRIO  
Cada unidade deverá ter peso líquido mínimo de 5 gramas com tolerância de 10% para 
menos. EMBALAGEM Primária:Pacotes em filme do polipropileno atóxico, podendoser 
metalizado. Secundária:Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade 
do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto legalmente 
isento de registro LEGISLAÇÃO Resolução RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA/MS; 

6 4000 PC. BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL OU CREAM CRACKER OBRIGATÓRIA: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal refinado, óleos ou gordura vegetal 
(preferencialmente livre de gorduras trans). O produto poderá conter, no máximo, 0,2 
grama de gordura trans na porção de 30 gramas. OPCIONAL: Outras substâncias 
alimentícias aprovadas e que sejam declaradas no rótulo. COMPOSIÇÃO ISENTA:  Soja  
(extrato,  farinha  desengordurada,  proteína  concentrada,  proteína  isolada  ou  proteína 
texturizada de soja) e corantes artificiais. PESO UNITÁRIO  Cada unidade deverá ter peso 
líquido mínimo de 5 gramas com tolerância de 10% para menos. EMBALAGEM 
Primária:Pacotes em filme do polipropileno atóxico, podendoser metalizado.  
Secundária:Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. 
Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto dispensado da 
obrigatoriedade de registro LEGISLAÇÃO Resolução RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA/MS; 

7 60 Kg BEBIDA LACTEA UHT SABOR MORANGO 



 

ITEM QUANT. Unid. FICHA TÉCNICA 

Leite integral e/ou semi-desnatado e/ou desnatado, açúcar, soro de leite e cacau em pó.  
ISENTA:  gordura  vegetal,  óleo  vegetal,  aromas  artificiais  e corantes  de  qualquer  
natureza  e edulcorantes. COMPOSIÇÃO OPCIONAL: 1)Outras substâncias alimentícias 
aprovadas e que sejam declaradas no rótulo. 2) Adição de vitaminas e minerais dentro dos 
padrões da legislação EMBALAGEM Primária: Embalagem asséptica, com capacidade para 
200 (duzentos) ml, com canudo acoplado. Secundária:Embalagem de mercado que 
preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação 
vigente. Nota:Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF). 

8 100 Kg BEBIDA LACTEA UHT SABOR CHOCOLATE Leite integral e/ou semi-desnatado e/ou 
desnatado, açúcar, soro de leite e cacau em pó. ISENTA:  gordura  vegetal,  óleo  vegetal,  
aromas  artificiais  e corantes  de  qualquer  natureza  e edulcorantes. COMPOSIÇÃO 
OPCIONAL: 1)Outras substâncias alimentícias aprovadas e que sejam declaradas no rótulo. 
2) Adição de vitaminas e minerais dentro dos padrões da legislação EMBALAGEM Primária: 
Embalagem asséptica, com capacidade para 200 (duzentos) ml, com canudo acoplado. 
Secundária:Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  
Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto com registro obrigatório no 
MAPA (SIF) 

9 550 Kg DOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA em embalagem minima DE 400 GRAMAS (pote) 
OBRIGATÓRIA: Leite na proporção mínima de 3 (três) partes de leite para 1 (uma) parte de 
açúcar (sacarose), sendo tolerada a adição de aditivos permitidos pela legislação e aromas 
naturais. COMPOSIÇÃO OPCIONAL:  Adição  de  sólidos  de  origem  láctea  e/ou  creme  e  
de  outras  substâncias  alimentícias, desde que declaradas o rótulo. EMBALAGEM 
Embalagem:  Balde  plástico  em  polipropileno  ou  lata  com  revestimento  apropriado  e  
perfeitamente recravada. Secundária:Embalagem de mercado que preserve a integridade 
e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto com 
registro obrigatório no MAPA (SIF) LEGISLAÇÃO Portaria nº 354 de 04/09/97  

10 450 Kg Geléia de Frutas ou Doce de Frutas em Pasta Sabor Morango, Uva, Goiaba com 
embalagem minima de 400 gramas(pote)Fruta inteira ou em pedaços; polpa, suco ou 
extratos aquosos da fruta e açúcar. OPCIONAL: Adição  de  glicose,  sacarose,  frutose,  
xarope  ou  açúcar  invertido,  isoladamente  ou  em  misturas adequadas; pectina e 
acidulantes para compensar qualquer deficiência de pectina ou de acidez da fruta . 
COMPOSIÇÃO ISENTA: 1)  Pedúnculos, cascas, matéria terrosa, parasitos, detritos animais 
ou vegetais, fermentações 2) corantes e aromas artificiais. INSTRUÇÃO  Proporção:50 
partes de frutas frescas (ou equivalente), para50 partes de açúcar. EMBALAGEM balde ou 
pote em polipropileno ou polietileno dealta densidade perfeitamente vedado  
Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  
Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto dispensado da 
obrigatoriedade de registro.LEGISLAÇÃO Resolução nº 04 de 24/11/88 - CNS/MS 

11 700 Latas 
Extrato de tomate simples, lata de 350 gramas concentrado, de caracteres organolépticos 
( sabor, cheiro, cor e aspecto) normais. Deverá ser preparado com frutos maduros, 
escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O produto deverá estar isento de fermentações e 
não indicar processamento defeituoso –Em embalagens integras de lata de folha de 
flandres c/ verniz interno e caixa secundária com prazo de validade de 12 meses, sem 
glúten. 

12 700 Latas Extrato de tomate simples concentrado, de caracteres organolépticos (sabor, cheiro, cor e 
aspecto) normais. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e 
sementes. O produto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento 
defeituoso – Em embalagens integras de lata de folha de flandres c/ verniz interno para ou 
embalagem Tetra Pak embalagens não inferior a 4,1 kg e caixa secundária, com prazo de 
validade de 12 meses, sem glúten. 

13 1500 Kg Farinha de milho amarela, produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, 
desgerminado ou não, previamente macerado socado e peneirado, deverão ser fabricadas 
a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não 
poderão estar úmidas ou rançosas, com umidade máxima de 14%p/p, com acidez máxima 
de 2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de proteína – embalagem 1kg. 

14 900 
 

Kg FARINHADE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO em pacote de 01 
quilo. Produto elaborado com grãos de trigo (Triticum aestivum L.) ou outras espécies do 
gênero Triticum, ou combinações por meio de trituração ou moagem e outras tecnologias 
e processos. OBRIGATÓRIA: enriquecida com ferro e ácido fólico. COMPOSIÇÃO  
OPCIONAL: Fermento químico em pó. EMBALAGEM Primária:Saco de polietileno 



 

ITEM QUANT. Unid. FICHA TÉCNICA 

transparente e atóxico ou embalagem de papel. Secundária: Embalagem de mercado que 
preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação 
vigente. Nota: Produto dispensado da obrigatoriedade de registro LEGISLAÇÃO  
Resolução RDC 344 de 13/12/02 - ANVISA/MS; Farinha de Trigo especial produto obtido a 
partir de cereal limpo desgerminado, sem adição de fermento, sãos e limpos, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, 
fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca.  Cheiro próprio e sabor 
próprio.  - embalagem 1kg.   

15 600 Kg FUBÁ DE MILHO “MIMOSO” ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (para o preparo 
de polenta) COMPOSIÇÃO  Produto obtido a partir  da  moagem do grão  de milho  (Zea 
mays,L),  degerminado  ou  não e seco por processos tecnológicos adequados  
OBRIGATÓRIA: Enriquecido com ferro e ácido fólico. EMBALAGEM Primária:Saco de 
polietileno transparente. Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade 
e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto 
Dispensado da obrigatoriedade de registro.LEGISLAÇÃO  Resolução RDC n° 12 de 02/01/01 
- ANVISA/MS; 

16 400 Latas Fermento químico em pó - 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 no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico 
- embalagem em lata não inferior a 100 gramas. 

17 180 Kg Mionese c/ sal, livre de gordura trans. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características 
indesejáveis - embalagem de 500g a 1kg. Com registro na Anvisa ou SIF. Na embalagem 
primaria e secundária deverá constar de forma clara e indelével as seguintes informações: 
identificação do produto; marca; carimbo do SIF, componentes do produto, nome; data de 
validade, data do empacotamento, numero do lote.  Emulsão cremosas,obtidas com ovos 
e óleo vegetal, com adição de condimentos , substâncias comestíveis e sem corantes, de 
consistência cremosa, amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e 
seus ingredientes em perfeito estado de conservação,De acordo com a rdc n°276/2005. 
Acondicionada em embalagem de 500g 

18 3000 Kg Macarrão de sêmola e ovos para macarronada tipo parafuso pacote de 500 gramas. 
OBRIGATÓRIA: Farinha de trigo Tipo 1 (Triticum aestivum L. e/ou de outras espécies do 
gênero Triticum), semolina ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico 
ISENTA: 1)  amido  de  milho  e  outros  tipos  de  farinha  que  não  seja  a  especificada  2)  
Corante artificial. TIPOS Classificação:Massa seca para o preparo de macarronada. O 
fornecimento de outros tipos poderá ser avaliado pela CONTRATANTE. EMBALAGEM: 
Primária: Saco de polietileno ou polipropileno atóxico e resistente  
Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. 

19 700 Kg 
Margarina sem sal pote de 500 gramas, composta de Óleos vegetais líquidos, acima de 60 
% de lipídios e preferencialmente interesterificados, leite ou seus constituintes ou 
derivados, sal, água e outros componentes que o caracterizam, não será aceito creme 
vegetal.OBRIGATÓRIA:  O  produto  poderá  conter,  no  máximo,  0,2  grama  de  gordura  
trans  na  porção  de 10 gramas e 50 mg de sódio na porção de 10 gramas. INSTRUÇÃO 
Gordura láctea, quando presente, não deve exceder a3% m/m do teor de lipídios 
totais.Embalagem: Primária: Potes de polipropileno.ou polietileno de alta densidade de 
500 Gramas. Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade 
do produto. Nota: Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF) LEGISLAÇÃO Portaria 
nº 372 de 04/09/97 - MAA; Resolução RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA/–S 

20 6000 Latas Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado como 
degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não de desodorização – Em 
embalagens integras Pet ou de lata de folha de flandres c/ verniz interno 900ml. 

21 2000 Kg Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 
98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo 
de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal Específica, com registro no 
Ministério da Saúde. – embalagem 01kg. 

22 1400 Litros SUCO CONCENTRADO EM PÓ ADOÇADO Preparado em pó para refresco de frutas, com 
concentração para 6 a 8 partes de água, rico em vitaminas A e vitamina C, adoçado, 
sabores uva, morango, laranja ou abacaxi  – embalagem de 01 kg. 



 

ITEM QUANT. Unid. FICHA TÉCNICA 

23 200 Kg TRIGO PARA QUIBE KG PACOTE DE 500 GRAMAS 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 apresentar validade mínima de 05 (cinco) 
meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pct de 
500g 

24 450 Frasco 
de 750 

ml 

Fermentado acético de álcool (vinagre de álcool  claro ou escuro): produto obtido pela 
fermentação acética de uma mistura hidroalcoólica originária doálcool etílico potável. 2)  
Fermentado  acético  de  maçã  (vinagre  de  maçã):  produto  obtido  pela  fermentação  
acética  do fermentado originário de maçãs. 3) Fermentado acético de álcool e de vinho 
(AGRIN):produto obtido da mistura composta por 90% de fermentado acético de álcool e 
10% de fermentado acético de vinho tinto ou branco. EMBALAGEM  Primária: PET 
(polietileno tereftalato) atóxica transparente.Secundária:Embalagem de mercado que 
preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação 
vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no MAPA.LEGISLAÇÃO Instrução 
Normativa nº 36 de 14/10/99 – DAS/MA 

25 200 LITRO SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR MARACUJÁ SUCO  DE 
MARACUJÁ com 100% de polpa, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, 
sem aromas, diluição mínima de 1/14. Embalagem de 500ml a 1L, devidamente produzido 
e rotulado conforme determina legislação vigente. Diluição 1:14 = 15 litros  
(Lei 8.918 de 15 de Julho de 1994, Decreto n. º 6.871, de 4 de junho de 2009 e Instrução 
Normativa n.º 12, de 4 de Setembro de 2003) 

26 100 Kg GRANOLA embalagem de 500 gramas Produto Granola, preparado com aveia, uva passa, 
flocos de aveia, açúcar mascavo, coco , cereias integrais. Em embalagem com deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e 
parasitos. Não poderão estar úmidas ou rançosas, com umidade máxima de 14%p/p, com 
acidez máxima de 2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de proteína .Deverão atender 
Portaria n° 01- DINAL/MS de 28/01/87 e demais normas e legislação sanitária. Embalagem 
primária  de 500g. Com registro no Ministério da Agricultura e Abastecimento ou Anvisa. 
Na embalagem primaria e secundária deverá constar de forma clara e indelével as 
seguintes informações: identificação do produto; marca; carimbo do SIF, componentes do 
produto, nome; data de validade, data do empacotamento, numero do lote.   

27 60 Kg QUEIJO MUSSARELA Produto tipo queijo, tipo mussarela Será tolerada a adição de 
pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes Naturais. A porcentagem de água 
não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso.O produto não deverá apresentar 
superfície pegajosa, exsudado líquido ou partes flácidas ou de consistência anormal, com 
indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas 
ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. Aditivos e Coadjuvantes de 
Tecnologia/Elaboração: de acordo com a legislação vigente.Contaminantes: os 
contaminantes orgânicos e inorgânicos não deverão estar presentes em quantidades 
superiores aos limites estabelecidos no regulamento vigente. textura: característica 
- cor: característica - odor: característico. Fatia com peso entre 30 (trinta) e 35 (trinta e 
cinco) gramas cada. Será tolerada a variação de até 12,5% para mais, no peso unitário do 
produto. A embalagem primária do presunto deverá ser a vácuo, tipo “Cryovac”, 
termoformada, resistente, transparente, atóxica, com capacidade para até 2 (dois)quilos 
do produto. Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP 

28 60 Kg Presunto cozido fatiado – sem pimenta, fatia com 30 gr., temperatura até 10°C Produto 
cárneo industrializado, obtido a partir de recortes e/ou cortes e recortes demassas 
musculares dos membros anteriores e/ou posteriores de suínos, adicionadosde 
ingredientes e condimentos (exceto pimenta) e embutido em envoltório natural 
ouartificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico 
adequado.Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água, amido, soja e 
corantes Naturais. O presunto deverá ser preparado com carnes suínas em perfeito 
estado de conservação, não sendo permitida a substituição por carne bovina e nem o 
emprego de carnes e gorduras provenientes de animais eqüinos, caninos e felinos. A 
porcentagem de água não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso.O produto não 
deverá apresentar superfície pegajosa, exsudado líquido ou partes flácidas ou de 
consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença 
de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. Composição: 
- Ingredientes Obrigatórios: carne de pernil e/ou paleta de suíno, sal, nitrito e/ou nitrato 



 

ITEM QUANT. Unid. FICHA TÉCNICA 

de sódio e/ou potássio em forma de salmoura. - Ingredientes Opcionais: proteínas de 
origem animal e/ou vegetal, açúcares, malto dextrina, condimentos, aromas e especiarias 
e aditivos intencionais. NOTA: Será permitido a adição de 2,5 % (máx.) de proteínas não 
cárnicas na forma agregada.Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração: de acordo 
com a legislação vigente.Contaminantes: os contaminantes orgânicos e inorgânicos não 
deverão estar presentes em quantidades superiores aos limites estabelecidos no 
regulamento vigente. textura: característica - cor: característica - odor: característico. 
Fatia com peso entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) gramas cada. Será tolerada a variação 
de até 12,5% para mais, no peso unitário do produto. A embalagem primária do presunto 
deverá ser a vácuo, tipo “Cryovac”, termoformada, resistente, transparente, atóxica, com 
capacidade para até 2 (dois)quilos do produto. Número do Registro do Órgão Competente 
SIF ou SISP. 

29 80 Kg GOIABADA OU BANANADA EM MASSA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EMBALAGEM DE 
500 GRAMAS OBRIGATÓRIA:  Partes  comestíveis  desintegradas  das  frutas  que  o  
compõem  (goiaba  ou  banana), preferencialmente sem adição de açúcares, água e 
pectina. ISENTA:Os produtos não deverão conter edulcorantes artificiais. INSTRUÇÃO  

Doce em Massa: Homogêneo, resistente à pressão, com consistência de corte. 
EMBALAGEM Primária:  Filme  de  polipropileno  (flow  pack)  ou  papel  celofane  atóxico,  
transparente,  resistente  e termossoldado. Embalagem Secundária: Embalagem de 
mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a 
legislação vigente. Nota: Produto dispensado da obrigatoriedade de registro. LEGISLAÇÃO 
Resolução nº 04 de 24/11/88 - CNS/MS;–Resolução RDCnº 12 de 02/01/01 - ANVISA/MS 

30 275 LT SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE POLPA NATURAL SABOR GOIABA SUCO DE GOIABA 
com 75% de polpa, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, 
diluição mínima de 1/4. Embalagem de  500 ml a 1L, devidamente produzido e rotulado 
conforme determina legislação vigente. (Lei 8.918 de 15 de Julho de 1994, Decreto n. º 
6.871, de 4 de junho de 2009 e Instrução Normativa n.º 12, de 4 de Setembro de 2003) 

31 100 kg GELATINA EM PÓ  COMPOSIÇÃO Gelatina em pó, açúcar, aromas e corantes permitidos 
pela legislação. Poderá conter outros ingredientes que não descaracterizem o produto, os 
quais deverãoser declarados. Sabores: Abacaxi, Morango, Limão, Uva, Framboesa, Cereja, 
Maracujá, tangerina, pêssego. INSTRUÇÃO  Deverá ser isenta do corante artificial amarelo 
tartrazina (INS102). EMBALAGEM Primária:  Saco  de  polietileno  resistente,  
preferencialmente  leitoso  ou  embalagem  de  mercado  que preserve a qualidade do 
produto. Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do 
produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto dispensado da 
obrigatoriedade de registro.LEGISLAÇÃO Resolução nº 388 de 05/08/99, ANVS/MS 
(alterada pela Resolução RDC nº 169, de 10/06/02, ANVISA/MS) 

32 1000 Pct 
Grãos de milho  EMBALAGEM Primária:Saco de polietileno atóxico, transparente. 
Secundária:Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. 
Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto dispensado da 
obrigatoriedade de registro.LEGISLAÇÃO  Portaria n° 109, de 24/02/89,M.A. Lei n9.972, de 
25/05/00; Decreto nº 6268, de 22/11/07; Resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 
ANVISA/MS 

33 1000 Pct 
Grãos de Amendoim  com casca cru em embalagem de500 gramas Primária:Saco de 
polietileno atóxico, transparente. Secundária:Embalagem de mercado que preserve a 
integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. 
Nota:Produto dispensado da obrigatoriedade de registro.LEGISLAÇÃO  Portaria n° 109, de 
24/02/89, M.A. Lei n9.972, de 25/05/00; Decreto nº 6268, de 22/11/07; Resolução RDC nº 
175 de 08/07/2003 ANVISA/MS 

34 300 Pct 
Grãos de milho para canjica  branca em embalagem de 500 gramas. Primária:Saco de 
polietileno atóxico, transparente. Secundária:Embalagem de mercado que preserve a 
integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. 
Nota:Produto dispensado da obrigatoriedade de registro.LEGISLAÇÃO  Portaria n° 109, de 
24/02/89,M.A. Lei n9.972, de 25/05/00; Decreto nº 6268, de 22/11/07; Resolução RDC nº 
175 de 08/07/2003 ANVISA/MS 

35 70 Pct AMIDO DE MILHO CAIXA 500 GR Na embalagem primaria e secundária deverá constar de 
forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto. Registro em 
órgão competente. 
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36 900 kg PÓ DE CAFÉ PCT 500 GR Torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de 
impurezas, acondicionado em pacote aluminizado alto, íntegro, resistente,vedado , 
hermeticamente e limpo  A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, 
selo de pureza ABIC e atender as especificações técnicas da NTA 44 do Decreto Estadual 
nº 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a 
partir da data de entrega. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 
a partir da data entrega. Embalagem primaria e secundaria 500g 

37 300 Pct LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E ADICIONADO DAS VITAMINAS A, C, D 
E DO MINERAL ZINCO SEM AÇÚCAR. PCT 400 GR Leite de vaca integral desidratado, 
fortificado/enriquecido com Ferro e adicionado de vitaminas A, C eD e do mineral Zinco. 
OPCIONAL: Coadjuvantes de tecnologia de fabricação, necessários para a adição e/ou 
estabilização dos nutrientes essenciais, previstos na legislação. COMPOSIÇÃO  
ISENTA: Não será tolerada a adição de outras vitaminas e minerais que não os 
especificados. INSTRUÇÃO 1) O leite deve apresentar, na forma de pó: - Ferro:mínimo de 
11,5 mg/100 g do pó - Vitamina A (retinol):mínimo de 154,0 e máximo de 231,0 mcg 
RE/100 g do pó - Vitamina D (colecalciferol):mínimo de 1,92 e máximo de 2,9 mcg/100 g 
do pó - Vitamina C (ácido ascórbico):mínimo de 11,5 e máximo de 17,3 mg/100 g do pó  
- Zinco:mínimo de 1,6 e máximo de 2,4 mg/100 g do pó. 2)  O leite deve apresentar, em 
cada 100 ml do produto reconstituído com água potável  e pronto para o consumo,  a 
seguinte proporção da IDR de referência, tendo como base a faixa etária de 1 a 3 anos de  
idade: - Ferro:mínimo de 25% da IDR - Vitaminas A, C e D e mineral Zinco:mínimo 5% e 
máximo 7,5% da IDR. 3)  Caso  no  momento  da  análise  do  produto,  os  laboratórios  
autorizados  não  tenham  condição  de quantificar a Vitamina D, o responsável técnico 
pela fabricação do produto deverá emitir uma declaração, garantindo a adição da referida 
vitamina e informando o seu teor. 4)Os nutrientes acrescidos ao produto, para torná-
lofortificado com ferro e adicionado de vitaminas A,C e D e do mineral zinco, devem ser 
biodisponíveis e seguros. NOTA:A composição de micronutrientes poderá ser alterada 
para atender às diretrizes do Programa de Alimentação Escolar. A Contratada terá um 
prazo de até 3 (três) meses para se adequar. EMBALAGEM Primária: Sacos de polietileno 
metalizado resistente e termossoldado ou Latas de folha de flandres com selo aluminizado 
e tampa de alumínio ou sobretampa de polietileno/polipropileno. Secundária: Embalagem 
de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender 
a legislação vigente. Nota:É obrigatório que o produto tenha registrodo rótulo e do 
estabelecimento produtor no Ministério da Agricultura (SIF). 

38 60 Litros Leite se soja, embalagem de 01 litro em caixa de tetra pak. Na embalagem primaria e 
secundária deverá constar de forma clara e indelével as seguintes informações: 
identificação do produto. Registro em órgão competente. 

39 6000 KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA OBRIGATÓRIA: Carne  bovina  proveniente  de  
machos  de  espécie  bovina,  manipulada sob  rígidas condições de higiene, procedente de 
quarto traseiro(Contra-filé, Filé Mignon, Alcatra, Coxão mole, Coxão duro, Lagarto, 
Patinho). Gordura animal (máximo de 5%), água (máximo de 3%).  COMPOSIÇÃO ISENTO:  
tecidos  inferiores  como  ossos,  cartilagens,  gordura parcial,  aponevroses,  tendões,  
coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir de 
moagem de carnes oriundas da raspa  de  ossos  e  carne  mecanicamente  separada  
(CMS),  Aditivos  e  Coadjuvantes  de  Tecnologia/ Elaboração. Embalagem  Primária:  Deve  
ser  a  vácuo,  tipo  “Cryovac”,  termoencolhível,  atóxica,  transparente .EMBALAGEM  
resistente, termossoldada. Secundária:Embalagem de mercado que preserve a integridade 
e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente, com a identificação 
dos cortes utilizados. Nota:Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF) PESO Deverá  
ser  embalada  imediatamente  após  a  moagem  e  submetida  ao  congelamento  rápido  
ou  ultrarápido, devendo cada pacote do produto ter o peso máximo de 1 (um ) 
quilograma. Excepcionalmente, embalagens com peso superior a 1 kg deverão ter 
espessura igual ou menor que 15 centímetros. LEGISLAÇÃO Decreto 30.691 de 29/03/52 - 
RIISPOA–MA; Portaria nº 05 de 08/11/88 - SIPA/DIPOA; Resolução RDC nº 12 de 02/01/01 
- ANVISA/MS; Instrução Normativa nº 22 de 24/11/05 – MAPA. 

40 3500 KG Carne suína, traseiro, corte de pernil sem osso. Aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições 
de higiênicas provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sobre 
inspeção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de 
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cartilagens e de ossos e conter no máximo de 3% de aponevroses, com registro no SIF ou 
SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de 
fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e 
distribuidor - embalagem vácuo não inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Com Número do 
Registro do Órgão Competente SIF ou SISP. 

41 5000 KG Frango em pedaços Congelados Coxa, Sobrecoxa e Peito Desossado/Filé 1) COXA 2) 
SOBRECOXA 3) PEITO DESOSSADO/FILÉ  COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: Carne de frango nos 
cortes: Peito,  coxa e sobrecoxa poderão ser apresentados em pedaços inteiros ou  
filés e o peito, em pedaços desossados, em filés ousassami). INSTRUÇÃO 1)  A  carne  de  
frango  deve  ser  proveniente  de  aves  sadias,  abatidas  sob  inspeção  veterinária, 
manipulada sob rígidas condições de higiene, ter tamanho uniforme e sem excesso de 
pele. 2) Na alimentação e produção das aves, não é permitida a administração de 
substâncias com efeitos tireostáticos, androgênicos, estrogênicos ou gestagênicos, bem 
como de substâncias ß-agonistas, com a finalidade de estimular seu crescimento e 
eficiência alimentar. 3)  A  carne  de  frango  deve  ser  congelada  de  forma  a  garantir  a  
temperatura  -12ºC  (doze  graus centígrados negativos) ou inferior no centro da carne do 
frango. EMBALAGEM Primária:Saco de polietileno atóxico e resistente, grampeado 
mecanicamente ou termossoldado. Secundária: Embalagem de mercado que preserve a 
integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente.  
Nota:Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF) LEGISLAÇÃO Decreto Federal nº 
30.691 de 29/03/52 - RIISPOA–- MA, e suas alterações; Portaria nº 210 de 10/11/88 - 
SDA/MAA 

42 7000 KG Carne de frango tipo peito congelado com adição de água de no máximo de 6%, sem 
adição de temperos (descritos na embalagem). Aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições 
de higiênicas provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sobre 
inspeção veterinária.com registro no SIF ou SISP. descritos na embalagem, com nome e 
composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão 
oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor Rotulagem e embalagem: embalada 
em saco plástico atóxico, reembalada em caixas de papelão – embalagem dupla de 15 a 20 
kg. As características gerais do produto deverão atender a Resolução DIPOA n° 002, de 08 
de janeiro de 2003; Portaria n° 1.428/MS, de 26/11/93; Código Sanitário Estadual e 
demais normas e legislações sanitárias. Com Número do Registro do Órgão Competente 
SIF ou SISP. Favor cotar com osso e sem osso. 

43 3800 KG 
Carne bovina Congelada em cubos proveniente de machos de espécie bovina, sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária,  manipulada  sob  rígidas  condições  de  higiene,  
procedente  de  quarto  traseiro,  em  peça, congelada, aparada e apresentada nos cortes 
patinho, coxão duro e/ou coxão mole. CORTES Patinho: Corte constituído das massas 
musculares da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. O corte é obtido pela 
liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior do fêmur, após sua 
liberação do coxão duro e do coxão mole e da retirada da patela. Coxão  Duro:  Corte  
constituído  da  massa muscular  da  face lateral do  coxão, separado  do  lagarto.  O corte  
é obtido pela liberação, à faca, das massas musculares aderidas à lateral  do  fêmur  e do  
ilíaco, extremidades próximas à tíbia. Separa-se, ainda, o corte de suas ligações com o 
músculo mole, lagarto e coxão mole. Coxão Mole: Corte constituído das massas 
musculares da face interna do coxão. O corte é obtido pela liberação, à faca, das massas 
musculares aderidas ao ilíaco, ao fêmur e à tíbia.Separa-se, ainda, o corte, de suas ligações 
com o patinho, coxão duro e lagarto. INSTRUÇÃO A carne deve: 1)Sofrer processo de 
congelamento rápido em temperatura de -35º C (trinta e cinco graus centígrados 
negativos) ou inferior. 2) Apresentar-se  aparada,  eliminada  de  cartilagem,  aponevroses,  
tendões  e  do  excesso  de  gordura, sendo que esta última deve ser inferior a 5%. 
EMBALAGEM Primária:  Deve  ser  a  vácuo,  tipo  “Cryovac”, termoencolhível,  atóxica,  
transparente  e  resistente, termossoldada, contendo apenas uma peça. 
Secundária:Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. 
Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto com registro obrigatório no 
MAPA (SISP ou SIF) 

44 50 KG Miúdo congelado de bovino corte fígado em bifes (80g a 120g) ou cubos (30 g) com 
registro no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, 
lote, data de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do 
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fabricante e distribuidor. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas.- isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas 
provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sobre inspeção 
veterinária. Peso do produto nas embalagens primárias e secundárias: Total do produto da 
embalagem primária: 01 Kg. Total do produto da embalagem secundária: 20 kg. Com 
Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP 

45 1000 KG Miúdo de ave resfriado(moela) com temperaturas de +4° C até + 7° C e congelado. 
Características organolépticas: Aspecto próprio da espécie não amolecida nem pegajosa; 
cor própria sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprios da espécie . Rotulagem e 
embalagem: embalada em saco plástico atóxico, contendo SIF ou SISP descritos na 
embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, 
número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor. As 
características gerais do produto deverão atender a Resolução DIPOA n° 002, de 08 de 
janeiro de 2003; Portaria n° 1.428/MS, de 26/11/93; Código Sanitário Estadual e demais 
normas e legislações sanitárias. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou 
SISP  

46 3500 KG 
SALSICHA: Emulsão de carne de uma ou mais espécies de animaisde açougue (como 
bovina, suína e de aves), adicionado  de  ingredientes  e  condimentos  (preferencialmente  
sem  pimenta)  embutido  em  envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão 
esubmetido a um processo térmico adequado. OBRIGATÓRIA: Deverá conter no máximo 
2% de cloreto de sódio e nomáximo 20% de gordura. OPCIONAL:  1)  Poderá  ser  de  carne  
de  frango  ou  peru.  2)Adição  de  pequena  quantidade  de  água, amido, soja ou 
derivados, e corantes naturais. COMPOSIÇÃO ISENTA:  Gordura  vegetal,  corantes  
artificiais,  gorduras  bovinas  substituindo  o  toucinho;  carnes  e gorduras provenientes 
de animais equinos, caninos efelinos INSTRUÇÃO Deve  ser  preparada  com carnes e  
toucinhos  em  perfeito  estado  de  conservação  e ser  congelada  de Forma a garantir 
que apresente a temperatura de -18ºC (dezoito graus centígrados negativos) ou inferior 
enquanto congelada, temperatura esta que também deve ser empregada no seu 
armazenamento (-18ºC ou inferior). Poderá ser avaliado pela CONTRATANTE, o 
fornecimento de salsicha refrigerada. EMBALAGEM Primária:polietileno transparente, 
resistente, termossoldado. Secundária:Embalagem de mercado que preserve a 
integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. 
Nota:Produto com registro obrigatório no MAPA (SISP ou SIF) PESO Peso Líquido Unitário 
=  50g (cinquenta gramas), sendo que  no caso de peso inferior, será  tolerada uma 
variação de até 5%. Nota:Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 
10% (dez por cento) em peso.   

47 3000 KG Lingüiça tipo toscana– pact com até 2 kg a 05 kg, temperatura até 5° C, embalagem à 
vácuo.Lingüiça congelada de carne bovina / suína tipo toscana 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% . Com registro no SIF 
ou SISP– embalagem de 5kg. Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP. 
Gomos com 22 centímetros de comprimento e diâmetro de 4 cm, com tolerância de 
variação de 10%. Pacotes com 2 (dois) quilos, com tolerância a variação de até 10% para 
mais, no peso unitário do produto A embalagem primária do embutido defumado cozido 
deverá ser a vácuo, tipo “Cryovac”, termoformada, resistente, transparente, atóxica, com 
capacidade para 5 (cinco) quilos do produto. A embalagem secundária do embutido 
defumado cozido deverá ser caixa de papelão reforçado, com as abas superiores e 
inferiores totalmente lacradas com fita adesiva plastificada, identificada com o nome da 
empresa, com capacidade para 10 (dez) pacotes e peso líquido total de 20 (vinte) quilos 
do produto. Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou 
inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não 
permita o perfeito armazenamento do mesmo. 

48 1900 KG Peixe empanado de filé de merluza congelado em formato de nuggets em formatos 
lúdicos,  Pedaços de peixe congelado temperado e empanado. Descrição do produto: 
pedaços selecionados de peixes, adicionados de temperos e empanados. Caracteristicas 
do produto: carne de pescado, filé de merluza, sadios, moídos e homogeneizados 
acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizam o produto, farinha 
de trigo, água, óleo vegetal, sal, levedo de cerveja, livres de parasitas, peles , escamas, 
ossos , espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substancias químicas. 



 

ITEM QUANT. Unid. FICHA TÉCNICA 

Cada unidade do produto empanado deverá pesar aproximadamente entre 25 a 30 
gramas em formatos com temas ou figuras como peixes,  cavalos marinhos, etc. Valores 
nutricionais por 100 gr: VCT: 170 kcal, proteínas 12 gramas,  gorduras 6 gramas, 
carboidratos 16 gramas. Características organolépticas: próprias do produto, não 
amolecido e nem pegajoso. Características microscópicas e macroscópicas, serão 
adotados padrões estabelecidos pela resolução RDC 175 de 08/07/2003 da Anvisa para 
padrões microbiológicos. Embalagem primária: sacos de polietileno de alta densidade, 
próprio para o armazenamento do produto com capacidade para ate 2,5 quilos. 
Embalagem secundária, em caixas de papelão ondulado, lacrado com fita transparente e 
devidamente etiquetada, com capacidade para até 10 quilos. O produto deve ser 
congelado de – 12° C a – 18 ° C com validade mínima de 3 meses a partir da data de 
fabricação, e rotulagem de acordo com a legislação vigente.  Na embalagem primaria e 
secundária deverá constar de forma clara e indelével as seguintes informações: 
identificação do produto; marca; carimbo do SIF, componentes do produto, nome; data de 
validade, data do empacotamento, numero do lote.    

49 1500 KG Almôndegas bovina preparada com carne bovina moída, traseiro, corte músculo ou acém 
moído.resfriada, com temperatura de + 4° C a + 7° C ou congelada. Aspecto própria, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas, isenta de cartilagens e ossos, manipulada 
em boas condições de higiênicas provenientes de animais em boas condições de saúde, 
abatidos sobre inspeção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser 
isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo de 3% de aponevroses, com registro 
no SIF ou SISP descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de 
fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e 
distribuidor . Com Número do Registro do Órgão Competente SIF ou SISP.  Embalagem 
primária: sacos de polietileno de alta densidade, próprio para o armazenamento do 
produto com capacidade para até 2,5 quilos. Embalagem secundária, em caixas de 
papelão ondulado, lacrado com fita transparente e devidamente etiquetada, com 
capacidade para até 10 quilos. O produto deve ser congelado de – 12° C a – 18 ° C com 
validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação, e rotulagem de acordo com a 
legislação vigente 

50 50 KG Polvilho doce pacote de 500 gramas polvilho doce é obtido da lavagem da massa ralada 
da mandioca e posterior decantação da água da lavagem, para separar o amido de fibras, 
de material protéico e de impurezas. É submetido à secagem, depois da decantação, sem 
gluten 

51 50 KG Polvilho azedo pacote de 500 gramas sem gluten 

52 100 kg Bolo individual OBRIGATÓRIA:  Farinha  de  trigo  enriquecida  com  ferro  e  ácido  fólico,  
fécula  ou  amido,  fermento químico,  açúcar,  ovo,  gordura  vegetal  (preferencialmente  
livre  de  gorduras  trans)  ou  óleo  vegetal.  O produto poderá conter, no máximo, 0,2 
grama de gordura trans na porção de 40 gramas. Conforme o sabor do bolo, abaixo 
identificado, sua massa deverá conter, ainda: Chocolate: conter chocolate ou cacau em 
pó. Abacaxi: conter aroma de abacaxi. Laranja: conter aroma de laranja. Coco: conter 
coco ralado desidratado e/ou aroma de coco. Baunilha: conter aroma de baunilha.  
Cenoura: conter cenoura. 

53 100 LT Ervilha lata de 395gr OBRIGATÓRIA: Tipos:  
1) Ervilhas em  Conserva:  Ervilhas  debulhadas, cruas,  reidratadas ou  pré-cozidas, 
imersa  em líquido apropriado (salmoura). 2) Ervilha Seca partida:Ervilhas debulhadas, 
secas, Tipo 1, Grupo 2 EMBALAGEM Primária: Ervilha  em  Conserva: lata  de  folhas  de  
flandres  revestida  com  verniz  sanitário  e  perfeitamente recravada, fechada, inviolável 
ou cartonada asséptica. Ervilha Seca: Saco de polietileno transparente e atóxico.  
Secundária:De mercado, que preserve a integridade e qualidadedo produto.  
Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produtos dispensados da 
obrigatoriedade de registro. LEGISLAÇÃO Resolução RDC n° 359 e 360 de 23/12/03 - 
ANVISA/MS; 

54 30 KG Coco ralado sem açúcar pacote de 200 gramas  da Fruta oleaginosa,tipo coco seco ralado 
sem açúcarisenta de fermentação e mofo, ausência de sujidade, parasitas e larvas, de 
acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. 

55 2500 KG Carne bovina moída cozida e congelada: pcts de 2 kg sem glúten, não necessita de 
congelamento, necessita armazenamento de -12 a -18 C, ingredientes: carne moída. Com 
selo do SISP ou SIF 



 

ITEM QUANT. Unid. FICHA TÉCNICA 

56 2500 KG Reforçador (quimica) para panificação pacote de 20 quilos 

57 2000 KG Fermento para panificação é o produto obtido de culturas puras de leveduras 
Saccharomyces cerevisias) por procedimento tecnológico adequado e empregado  
para dar sabor próprio e aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados.Os 
fermentos biológicos destinam-se a ser empregados no preparo de pães e certos tipos de 
biscoitos e produtos a fins de confeitaria. Deverá apresentar, creme claro, característico 
Cheiro e sabor: próprio O produto deverá ser fabricado com matérias-primas em perfeito 
estado sanitário, isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e animais. Não deverá 
conter substâncias estranhas à sua composição. Não deverá possuir cheiro a mofo e 
sabor amargo.No rótulo deverá constar a denominação "Fermento Biológico Fresco".  
e constar a seguinte recomendação: "Mantenha à temperatura inferior a 10°C" ou  
expressões equivalentes. De acordo com a Resolução - CNNPA nº 38, de 1977, 
embalagem de 500g 

58 100 kg Flocos de milho Açucarados:  embalagem de 500 gramas.Milho livre de tegumento, 
cozido, seco, laminado e tostado, recoberto por açúcar..  
COMPOSIÇÃO OPCIONAL: 1) Extrato de malte, mel; xaropes, sal; outras substâncias 
alimentícias aprovadas, desde que declaradas no rótulo 2) Adição de vitaminas e minerais 
dentro dos padrões da legislação.  
EMBALAGEM Primária: Saco de polietileno/polipropileno transparente.  
Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  
Nota:Produto dispensado da obrigatoriedade de registro. 

59 1500 pct Pão de forma pct 500 gramas COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: :Farinha de trigo (enriquecida 
com ferro e ácido fólico), fermento biológico,  sal,  água  e  outros  ingredientes  que  os  
caracterizem,  desde  que  permitidos  pela  legislação  e declarados no rótulo 2) Todos os 
tipos: adição de vitaminas e minerais dentro dos padrões da legislação. ISENTA: Corantes 
de qualquer natureza e aromas artificia. Deverá  ser  preferencialmente  isentos  de  
gordura  trans  ou  conter,  no máximo, 0,2 grama na porção de 50 gramas, EMBALAGEM  
Primária:Saco de polietileno atóxico. Secundária: Embalagem de mercado que preserve a 
integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente.  
Nota:Produto dispensado da obrigatoriedade de registro.PESO Peso Líquido  do Pão de 
Forma (comum) = 25g (vinte e cinco gramas) cada fatia, sendo que, no caso de peso 
inferior, será tolerada uma variação de até 10%. LEGISLAÇÃO Resolução nº 383 de 
05/08/99 - ANVS/M 

60 1000 pct Biscoito tipo rosquinha doce  sabores de coco e chocolate pacote 500 gramas 
OBRIGATÓRIA: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, coco ralado 
e óleos ou gordura vegetal (preferencialmente livre de gorduras trans). O produto poderá 
conter, no máximo, 0,2 grama de gordura trans na porção de 30 gramas.  
OPCIONAL:  Leite  (ou  soro  de  leite)  e  outras  substâncias  alimentícias  aprovadas  e  
que  sejam declaradas no rótulo. COMPOSIÇÃO ISENTA:  Soja  (extrato,  farinha  
desengordurada,  proteína  concentrada,  proteína  isolada  ou  proteína  
texturizada de soja) e corantes artificiais. PESO UNITÁRIO  Cada unidade deverá ter peso 
líquido mínimo de 5 gramas com tolerância de 10% para menos. EMBALAGEM 
Primária:Pacotes em filme do polipropileno atóxicoSecundária:Embalagem de mercado 
que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação 
vigente. Nota:Produto dispensado da obrigatoriedade de registro LEGISLAÇÃO Resolução 
RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA/MS; 

61 1000 pct Biscoito tipo aperitivo salgado pacote de 500 gramas. OBRIGATÓRIA: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, coco ralado e óleos ou gordura vegetal  
(preferencialmente livre de gorduras trans). O produto poderá conter, no máximo, 0,2 
grama de gordura trans na porção de 30 gramas. OPCIONAL:  Leite  (ou  soro  de  leite)  e  
outras  substâncias  alimentícias  aprovadas  e  que  sejam declaradas no rótulo. 
COMPOSIÇÃO ISENTA:  Soja  (extrato,  farinha  desengordurada,  proteína  concentrada,  
proteína  isolada  ou  proteína texturizada de soja) e corantes artificiais. PESO UNITÁRIO  
Cada unidade deverá ter peso líquido mínimo de 5 gramas com tolerância de 10% para 
menos. EMBALAGEM Primária:Pacotes em filme do polipropileno 
atóxicoSecundária:Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do 
produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto dispensado da 
obrigatoriedade de registro LEGISLAÇÃO Resolução RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA/MS; 

62 300 Latas Leite condensado lata 350 gr Obtido pela desidratação do leite, adicionado de sacarose 
ou glicose, embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, não  
estufada, resistente, que garanta a integridade do produto.A embalagem deverá conter 
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externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e 
DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de origem Animal.  

63 50 kg Creme de leite embalagem tetra pak de 200 gr Origem animal, embalado em lata ou tetra 
pack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério 
da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da  
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar  
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

64 50 kg Farinha láctea Alimento a base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, amido, sais minerais, vitaminas, sal e aveia, acondicionado em recipiente de folha 
de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, de peso líquido. A 
embalagem deverá conter externamente, os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, 
número de registro,Deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da 
data de entrega Resolução CNNPA nº 12, de 1978. Contendo aproximadamente 400g 

65 300 cx Chá mate tostado embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. De acordo com a rdc n°276/2005.Embalagem: caixa de 200 gramas 

66 1000 litros Leite de vaca integral homonegeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização. 
(UHT ou UAT) EMBALAGEM  Primária:Cartonada asséptica Secundária: Embalagem de 
mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a 
legislação vigente. Nota:Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF 

67 50 Kg Batata palha pct de 500 gr a 01 kg De primeira qualidade integra e crocante embalado em 
plástico resistente. Com identificação do produto, nome e endereço do fabricante 
Data de fabricação e prazo de validade. Registro no SSAP ou MS.  

68 200 pct Queijo ralado tipo parmesão pct de 100 Gramas Queijo tipo parmesão ralado, embalado 
em saco plástico transparente atóxico, resistente,hermeticamente fechado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Com registro no ministério da 
agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem com 50g. 

69 2000 sacos Farinha de Trigo sacos 50 Kg. Especial sem fermento, embalada em sacos limpos, não 
violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os  
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,  
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 70 (setenta) 
dias a partir da data de entrega. 

70 50 KG Chocolate granulado embalagem de 150 a 500 gramas contendo açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, estabilizantes lecitina de soja e 
monoglicerideos de ácidos graxos, sal, antiume ctante talco, xarope de glicose, 
conservante sorbato de potássio e aromatizante. Não cntém glúten. Informação sobre 
alergênicos: pode conter traços de amendoim. 

71 1000 UND Refrigerante de 02 litros garrafa pet de 02 litros e embalagem secundária em fardos com 
6 unidades bebida constituída por água e que contém um dos seguintes ingredientes: 
sumo de fruto, polme de citrinos ou extratos vegetais. O refrigerante pode ser ácido, 
aromatizado, adoçado com açúcares e com  gás nos sabores cola, limão, guaraná e 
laranja. 

72 100 LITROS SUCO DE MANGA com 90% de polpa, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem 
corantes, sem aromas, diluição mínima de 1/4. Embalagem de 1L, devidamente 
produzido e rotulado conforme determina legislação vigente e Diluição 1:4 = 5 litros 
(Lei 8.918 de 15 de Julho de 1994, Decreto n. º 6.871, de 4 de junho de 2009 e Instrução 
Normativa n.º 12, de 4 de Setembro de 2003 

73 50 und molho de Mostarda embalagem de 190 gramas , contendo Água, vinagre, mostarda, 
açúcar, amido modificado, sal, creme de milho, corante natural cúrcuma, espessante 
goma xantana, conservadores sorbato de potássio, benzoato de sódio e Aromatizante. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

74 100 und Catchup embalagem tetrapak de 300 gramas sem adição de pimenta Tomate, açúcar, 
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vinagre, sal, amido modificado, cebola, alho, especiarias, aromatizante e conservador 
sorbato de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

75 2000 und Água mineral copo de 200 ml com registro na anvisa 

76 100 Lata de 
400 

gramas 

Formula infantil de 0 a 6 meses com prebioticos e ferro para contribuir para o tratamento 
da constipação, adicionada de prebioticos, nucleotideos, dha e ara com predominancia 
das proteinas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fonte de carboidrato 
100 % lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos.cada  embalagem  
primária, lata de 800 gramas deverá  constar  1  (uma)  colher  dosadora  (colher-medida), 
confeccionada  em  material  atóxico,  próprio  para  contato  com  alimento 
Quando  preparado,  o  produto  deve  ser  isento  de  grumos  e  partículas  grossas,  
passível  de escoamento através do bico plástico ou de borracha macia.  
COMPOSIÇÃO A  composição  essencial  da  Fórmula  Infantil  deverá  ser  à  base  de  leite  
de  vaca  e  de  outros componentes de origem vegetal considerados adequados para a 
alimentação de lactentes. O produto e seus componentes não podem ser irradiados. 
Poderá  conter  coadjuvantes  de  tecnologia  de  fabricação  necessários  para  a  adição  
e/ou estabilização  dos  nutrientes,  previstos  na  legislação  pertinente.  Na  adição  de  
nutrientes essenciais,  nenhuma  substância  nociva  ou  inadequada deve  ser  
introduzida  ou  formada  como consequência da adição de vitaminas e sais minerais, ou 
como consequência de processamento com o propósito de estabilização. Poderá ser 
adicionado de aminoácidos isolados para melhorar o valor nutricional da fórmula. Os 
nutrientes adicionados devem ser biodisponíveise seguros. EMBALAGEM Embalagem  
primária: Lata  de  folha  de  flandres  membranizadas  e  gaseificadas,  vedadas  
hermeticamente,  com  sobre-tampa  de  encaixe  na  borda da  lata,  de  polietileno  
linear  de  média densidade, natural, atóxico, inodoro, aprovado paraentrar em contato 
direto com o alimento, com lacre de segurança. A sobre-tampa não deverá apresentar 
rebarbas, sujidades, manchas ou falhas de  injeção,  e  não  poderá  estar  deformada  por  
ação  mecânica  de  forma  que  comprometa  a vedação  adequada  da  lata.  Deverá  ter  
capacidade  para  800  gramas . Legislação:Resosulão 44 de 19 de setembro de 2011. 

77 1000 Kg FEIJÃO COMUM CARIOCA TIPO 1 COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: Grão comestível de feijão 
“in natura”, proveniente da espécie “Phaseolus vulgaris”. Constituído  de,  no  mínimo,  
90%  (noventa  por  cento)  de  grãos  na  cor  característica  à  variedade correspondente,  
de  tamanho  e  formato  naturais,  maduros,  limpos  e  secos.  Deverá  ser  da  safra 
corrente. CLASSIFICAÇÃO  Feijão comum, classe cores, carioca, tipo 1 Umidade:Máximo 
15% em peso .EMBALAGEM Primária:Saco de polietileno atóxico, incolor, transparente. 
Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  
Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto dispensado da 
obrigatoriedade de registro.LEGISLAÇÃO Resolução nº 34/76 - CNNPA/MS 

78 200 kg Flocos de milho açucarados: Milho livre de tegumento, cozido, seco, laminado e tostado, 
recoberto por açúcar.. COMPOSIÇÃO OPCIONAL: 1) Extrato de malte, mel; xaropes, sal; 
outras substâncias alimentícias aprovadas, desde que declaradas no rótulo 2) Adição de 
vitaminas e minerais dentro dos padrões da legislação. EMBALAGEM Primária: Saco de 
polietileno/polipropileno transparente. Secundária: Embalagem de mercado que 
preserve a integridade e qualidade do produto. Nota:Produto dispensado da 
obrigatoriedade de registro.LEGISLAÇÃO Resolução nº 385 de 05/08/99 - ANVISA/MS;  
Resolução RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA/MS; 

79 2000 Litros Iogurte de Frutas leite utilizado  na  fabricação  do  iogurte  pode  ser  em  natureza,  
reconstituído,  pasteurizado  ou esterilizado, integral ou semidesnatado. 2) O iogurte não 
deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. 3) Os 
microrganismos dos cultivos utilizados devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto 
final, durante o seu prazo de validade. 4) Os ingredientes não lácteos devem compor o 
produto final numa proporção máxima de 30% (m/m) conforme Resolução nº 5/00 – 
MAA – Item 2.2.2. 5) Características físico-químicas: Deve obedecer aResolução nº 05 de 
13/11/00 - MAA / Tabela 1. EMBALAGEM Primária: Saco de polietileno atóxico, leitoso, 
resistente e termossoldado ou garrafa de poliestireno pré conformada,  atóxica,  com  
tampa  termossoldada  de  papel  aluminizado,  ou  embalagem  cartonada, podendo ser 
embalagem individual.  Com selo de inspeção do SISP ou SIF. Secundária: Embalagem de 
mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a 
legislação vigente 

80 150 Kg MACARRÃO MASSINHA DE SÊMOLA PARA SOPA: OBRIGATÓRIA: Farinha de trigo especial 
ou sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Opcional: com ovos 2) adição de 
vitaminas e minerais dentro dos padrões da legislação. ISENTA: 1) amido de milho e 



 

ITEM QUANT. Unid. FICHA TÉCNICA 

outros tipos de farinha que nãoseja a especifica 2) Corante artificial. Classificação:Massa 
seca, de formato curto, para o preparo de sopa. Tipos: conchinha, alfabeto ou anelzinho 
(total = 3 tipos) EMBALAGEM Primária: Saco de polietileno ou polipropileno atóxico e 
resistente Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade 
do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto dispensado da 
obrigatoriedade de registro.LEGISLAÇÃO Resolução RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA/MS 

81 200 Pct Pão tipo Bisnaguinha embalagem de 500 gramas COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA: :Farinha 
de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), fermento biológico,  sal,  água  e  outros  
ingredientes  que  os  caracterizem,  desde  que  permitidos  pela  legislação  e 
declarados no rótulo 2) Todos os tipos: adição de vitaminas e minerais dentro dos 
padrões da legislação. ISENTA: Corantes de qualquer natureza e aromas artificia. Deverá  
ser  preferencialmente  isentos  de  gordura  trans  ou  conter,  no máximo, 0,2 grama na 
porção de 50 gramas, EMBALAGEM Primária:Saco de polietileno atóxico. Secundária: 
Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  
Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto dispensado da 
obrigatoriedade de registro. PESO Peso Líquido da bisnaguinha (comum ): 20g (vinte 
gramas) sendo que, no caso de peso inferior, será tolerada uma variação de até 10%.  
LEGISLAÇÃO Resolução nº 383 de 05/08/99 - ANVS/M 

82 200 Kg Pó para preparo de pudim de chocolate ou baunilha OBRIGATÓRIA:  
Leite em pó, açúcar refinado; espessantes como amido de milho ou féculas (pré-
gelatinizadas ou não), podendo conter aroma natural/idêntico ao natural  
OPCIONAL: Outras substâncias alimentícias que não descaracterizem o produto e que 
sejam declaradas no rótulo. COMPOSIÇÃO ISENTA:  corantes  artificiais,  aromas  
artificiais;  gordura  vegetal  hidrogenada,  e  soja  (extrato,  farinha desengordurada,  
proteína  concentrada,  proteína  isolada  ou  proteína  texturizada  de  soja,  exceto  a 
lecitina de soja). EMBALAGEM Primária:Saco de polietileno leitoso ou metalizado. 
Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. 
Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto dispensado da 
obrigatoriedade de registro.LEGISLAÇÃO Resolução  nº  388  de  05/08/99  -  ANVISA/MS  
(alterada  pela  Resolução  RDC  nº  169,  de  10/06/02, ANVISA/MS);  

83 200 Latas de 
200 

gramas 

Sardinha em Lata, em conserva com óleo, embalagem  de 200 gramas. Deve ser 
preparada com sardinha fresca, limpa, eviscerada, descabeçada, descamada e livre de 
nadadeiras, observando o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade para peixe 
fresco. 2)  A  carne  de  sardinha  deve  constituir,  no  mínimo,  70%  do  peso  líquido  
declarado,  ter,  por  meio  de cobertura, óleo comestível e, no máximo, 12% de água 
sobre o peso líquido declarado, com condição de serem comprovados através de laudo 
laboratorial. 3)  A  matéria-prima  deverá  ser  uma  das  espécies  da  família  Clupeidae  
especificadas:  Sardinella brasiliensis (sardinha  verdadeira),  Sardinella  aurita,  Sardina  
pilchardus,  Sardinops  sagax,  ou  outra autorizada  pelo  Ministério  da  Agricultura.  Não  
serão  permitidas  as  espécies  Opisthonema  oglinum(sardinha laje) e Cetrengaulis 
adenulis(sardinha boca-torta). EMBALAGEM Primária: Lata em folha de flandres com 
verniz sanitário, perfeitamente recravada. Secundária: Embalagem de mercado que 
preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação 
vigente. Nota: Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF).  

84 200 Latas MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 350 GRAMAS. Acondicionado em recipiente de 
folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações  
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Kg.  Registro no MS. de acordo com a NTA 31 (Decreto 12.486/78); Com 
peso liquido drenado de 200g 

85 100 Kg CHOCOLATE EM PÓ Mínimo de 50% de cacau, composição: cacau em pó e  
lecitina de soja, estabilizante A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do 
produto e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação do CNNPA. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacotes 
aproximadamente 200g  

86 01 kg Canela  em pó, em sache de 3 gramas proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em 
forma de pó fino, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, 



 

ITEM QUANT. Unid. FICHA TÉCNICA 

quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 
a partir da data de entrega na unidade requisitante.De acordo com a rdc n°276/2005.  

87 300 kg FARINHA DE MANDIOCA Fina, branca, crua, torrada, embalada em pacotes plásticos de 
500 gramas, Transparentes, limpos, não violados, resistentes,  acondicionados em fardos. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,  
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. De acordo com a 
Resolução 12/78  

88 150 lata 800 
gr 

Formula infantil a base de proteínas lácteas, enriquecida com ferro, isenta de sacarose 
em pó, indicada para lactentes a partir do 6° mês de vida, com predominância da caseína 
em relação as proteínas do soro do leite. Atende todas as recomendações do codex 
alimentarius  em lata de 800 gramas. cada  embalagem  primária, LATA DE 800 GRAMAS 
deverá  constar  1  (uma)  colher  dosadora  (colher-medida), confeccionada  em  material  
atóxico,  próprio  para  contato  com  alimento. Quando  preparado,  o  produto  deve  ser  
isento  de  grumos  e  partículas  grossas,  passível  de escoamento através do bico 
plástico ou de borracha macia. O produto e seus componentes não podem ser irradiados. 
Poderá  conter  coadjuvantes  de  tecnologia  de  fabricação  necessários  para  a  adição  
e/ou estabilização  dos  nutrientes,  previstos  na  legislação  pertinente.  Embalagem  
primária: Lata  de  folha  de  flandres  membranizadas  e  gaseificadas,  vedadas  
hermeticamente,  com  sobre-tampa  de  encaixe  na  borda da  lata,  de  polietileno  
linear  de  média densidade, natural, atóxico, inodoro, aprovado para entrar em contato 
direto com o alimento, com lacre de segurança. A sobre-tampa não deverá apresentar 
rebarbas, sujidades, manchas ou falhas de injeção, e  não  poderá  estar  deformada  por  
ação  mecânica  de  forma  que  comprometa  a vedação  adequada  da  lata.  Deverá  ter  
capacidade  para  800  gramas . Legislação: Resolução 44 de 19 de setembro de 2011. 

 
 

 
 
  



 

Anexo II - Critérios de avaliação das amostras 

PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2013 
PROCESSO Nº 2.056/2013 

 
 
O envio de amostras dos produtos pelos fornecedores devem ter os critérios abaixo detalhados: 
 

1) Os critérios de amostragem são:  
a) Devem constar do rótulo o valor energético, percentual de carboidratos, proteínas, gorduras totais, 

gorduras saturadas e colesterol, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio, para PORÇÕES de alimentos 
b) O produto deve estar de acordo com a ficha técnica descrita em edital 
c) As condições das embalagens e rotulagem devem estar limpas e integras,livre de sujidades,   
d) Ter as características organolépticas originais do produto, Um alimento pode ser definido como de 

boa qualidade sensorial, quando preenche as expectativas do consumidor com relação às suas 
características sensoriais (aparência, cor, aroma, sabor e textura).   

e) Estar dentro do prazo de validade,  
f) Rentabilidade,  
g) Palatabilidade agradável,  
h) Diluição adequada,  
i) Consistência adequada, de acordo com as características originais do produto 

  
As amostras serão analisadas por uma Comissão Especial de Avaliação composta por: 
América Mancebo- Nutricionista 
Marta de Jesus- Técnica em nutrição 
Isabel Moreira- Merendeira 
Valéria Wagner- Merendeira 
Joana Soares de Oliveira- Merendeira 
 

Item 1 Item 1: arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten , contendo no mínimo de 90% de 
grãos inteiros. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes 
da cocção, devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após 
cozimento.  – embalagem 5 kg 

Item 4 
 
 

Achocolatado em pó instantâneo com vitaminas, não adoçado sem matérias terrosas, de 
parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó 
homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Ingredientes: 
açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten. – embalagem de 1kg. Primária 
vedado hermeticamente e secundária, com validade para 12 meses. Obrigatória: cacau em pó 
solúvel (lecitinado), açúcar refinado. Opcional:  leite em pó e/ou soro de leite, extrato de malte 
e/ou maltodextrina e outras substâncias alimentícias desde que permitidas pela legislação 
edeclaradas no rótulo. Composição isenta:  soja  e  derivados  (exceto  lecitina  de  soja),  
gordura vegetal  hidrogenada,  farinhas  e/ou espessantes, corantes e conservadores.  
Embalagem Primária:saco de polietileno leitoso, aluminizado, pote plástico ou lata.  
Secundária:embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  
Rotulagem:deve atender a legislação vigente. Nota:produto dispensado da obrigatoriedade de 
registro 

Item 5 Biscoito Maria, de leite ou maisena pacote 400 gramas obrigatória: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, amidos e/ou féculas, óleos ou gordura vegetal 
(preferencialmente livre de gorduras trans). O produto poderá conter, no máximo, 0,2 grama 
de gordura trans na porção de 30 gramas. Opcional:  leite  (ou  soro  de  leite) e  outras  
substâncias  alimentícias  aprovadas  e  que  sejam Declaradas no rótulo. Composição isenta:  
soja  (extrato,  farinha  desengordurada,  proteína  concentrada,  proteína  isolada  ou  proteína 
texturizada de soja) e corantes artificiais. Peso unitário  cada unidade deverá ter peso líquido 
mínimo de 5 gramas com tolerância de 10% para menos. Embalagem primária:pacotes em filme 
do polipropileno atóxico, podendo ser metalizado. Secundária:embalagem de mercado que 
preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem:deve atender a legislação vigente.  
Nota:produto legalmente isento de registro Legislação resolução rdc nº 12 de 02/01/01 - 



 

anvisa/ms; 

Item 6 Biscoito salgado tipo água e sal ou cream cracker obrigatória: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, sal refinado, óleos ou gordura vegetal (preferencialmente livre de gorduras 
trans). O produto poderá conter, no máximo, 0,2 grama de gordura trans na porção de 30 
gramas. Opcional: outras substâncias alimentícias aprovadas e que sejam declaradas no rótulo.  
Composição isenta:  soja  (extrato,  farinha  desengordurada,  proteína  concentrada,  proteína  
isolada  ou  proteína texturizada de soja) e corantes artificiais. Peso unitário  cada unidade 
deverá ter peso líquido mínimo de 5 gramas com tolerância de 10% para menos. Embalagem 
primária:pacotes em filme do polipropileno atóxico, podendoser metalizado. 
Secundária:embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. 
Rotulagem:deve atender a legislação vigente. Nota:produto dispensado da obrigatoriedade de 
registro legislação Resolução rdc nº 12 de 02/01/01 - anvisa/ms; Item 36: pó de café pct 500 gr 
torrado e moído, procedente de grãos sãos , limpos e isentos de impurezas, acondicionado em 
pacote aluminizado alto, íntegro, resistente, vedado , hermeticamente e limpo  a embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de 
fabricação, quantidade do produto, selo de pureza abic e atender as especificações técnicas da 
nta 44 do decreto estadual nº  12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 60 dias a partir da  data de entrega. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem primaria e secundaria 500g 

Item 39 Carne bovina moida congelada Obrigatória: carne  bovina  proveniente  de  machos  de  espécie  
bovina,  manipulada sob  rígidas condições de higiene, procedente de quarto traseiro(contra-
filé, filé mignon, alcatra, coxão mole, coxão duro, lagarto, patinho). Gordura animal (máximo de 
5%), água (máximo de 3%).  Composição isento:  tecidos  inferiores  como  ossos,  cartilagens,  
gordura parcial,  aponevroses,  tendões,  coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a 
obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da Raspa  de  ossos  e  carne  
mecanicamente  separada  (cms),  aditivos  e  coadjuvantes  de  tecnologia/ elaboração. 
Embalagem  primária:  deve  ser  a  vácuo,  tipo  “cryovac”, termoencolhível,  atóxica,  
transparente .embalagem resistente, termossoldada. Secundária:embalagem de mercado que 
preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem:deve atender a legislação vigente, 
com a identificação dos cortes utilizados. Nota:produto com registro obrigatório no mapa (sif)  
Peso deverá  ser  embalada  imediatamente  após  a  moagem  e  submetida  ao  congelamento  
rápido  ou  ultrarápido, devendo cada pacote do produto ter o peso máximo de 1 (um ) 
quilograma. Excepcionalmente, embalagens com peso superior a 1 kg deverão ter espessura 
igual ou menor que 15 centímetros. Legislação decreto 30.691 de 29/03/52 - riispoa–ma; 
portaria nº 05 de 08/11/88 - sipa/dipoa; resolução rdc nº 12 de 02/01/01 - anvisa/ms; instrução 
normativa nº 22 de 24/11/05 – mapa. 

Item 40 Carne suína, traseiro, corte de pernil sem osso. Aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. Isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de 
higiênicas provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sobre inspeção 
veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens e de 
ossos e conter no máximo de 3% de aponevroses, com registro no sif ou sisp descritos na 
embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número 
do registro do órgão oficial, cnpj, endereço do fabricante e distribuidor - embalagem vácuo não 
inferior a 1kg e entre 1kg a 5 kg. Com número do registro do órgão competente sif ou sisp. 

Item 41 Coxa 2) sobrecoxa 3) peito desossado/filé  composição obrigatória: carne de frango nos cortes:  
1) coxa; 2)sobrecoxa e 3)  peito,  coxa e sobrecoxa poderão ser apresentados em pedaços 
inteiros ou filés e o peito, em pedaços desossados, em filés ousassami). Instrução 1)  a  carne  
de  frango  deve  ser  proveniente  de  aves  sadias,  abatidas  sob  inspeção  veterinária, 
manipulada sob rígidas condições de higiene, ter tamanho uniforme e sem excesso de pele. 2) 
na alimentação e produção das aves, não é permitida a administração de substâncias com 
efeitos tireostáticos, androgênicos, estrogênicos ou gestagênicos, bem como de substâncias ß-
agonistas, com a finalidade de estimular seu crescimento e eficiência alimentar. 3)  a  carne  de  
frango  deve  ser  congelada  de  forma  a  garantir  a  temperatura  -12ºc  (doze  graus 
centígrados negativos) ou inferior no centro da carne do frango. Embalagem primária:saco de 
polietileno atóxico e resistente, grampeado mecanicamente ou termossoldado.  
Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  



 

Rotulagem:deve atender a legislação vigente. Nota:produto com registro obrigatório no mapa 
(sif) Legislação decreto federal nº 30.691 de 29/03/52 - riispoa–- ma, e suas alterações;  
Portaria nº 210 de 10/11/88 - sda/maa 

Item 42 Carne de frango tipo peito congelado com adição de água de no máximo de 6%, sem adição de 
temperos (descritos na embalagem). Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor 
própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos 
e larvas, isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas condições de higiênicas 
provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sobre inspeção veterinária.com 
registro no sif ou sisp. Descritos na embalagem, com nome e composição do produto, lote, data 
de fabricação, validade, número do registro do órgão oficial, cnpj, endereço do fabricante e 
distribuidor rotulagem e embalagem: embalada em saco plástico atóxico, reembalada em 
caixas de papelão – embalagem dupla de 15 a 20 kg. As características gerais do produto 
deverão atender a resolução dipoa n° 002, de 08 de janeiro de 2003; portaria n° 1.428/ms, de 
26/11/93; código sanitário estadual e demais normas e legislações sanitárias. Com número do 
registro do órgão competente sif ou sisp. Favor cotar com osso e sem osso. 

Item 43 
Carne bovina Congelada em cubos proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos 
sob inspeção veterinária,  manipulada  sob  rígidas  condições  de  higiene,  procedente  de  
quarto  traseiro,  em  peça, congelada, aparada e apresentada nos cortes patinho, coxão duro 
e/ou coxão mole. CORTES Patinho: Corte constituído das massas musculares da face anterior do 
coxão, e que envolve o fêmur. O corte é obtido pela liberação, à faca, da carne que se encontra 
junto à face anterior do fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da retirada 
da patela. Coxão  Duro:  Corte  constituído  da  massa muscular  da  face lateral do  coxão, 
separado  do  lagarto.  O corte  é obtido pela liberação, à faca, das massas musculares aderidas 
à lateral  do  fêmur  e do  ilíaco, extremidades próximas à tíbia. Separa-se, ainda, o corte de 
suas ligações com o músculo mole, lagarto e coxão mole. Coxão Mole: Corte constituído das 
massas musculares da face interna do coxão. O corte é obtido pela liberação, à faca, das massas 
musculares aderidas ao ilíaco, ao fêmur e à tíbia.Separa-se, ainda, o corte, de suas ligações com 
o patinho, coxão duro e lagarto. INSTRUÇÃO A carne deve: 1)Sofrer processo de congelamento 
rápido em temperatura de -35º C (trinta e cinco graus centígrados negativos) ou inferior. 2) 
Apresentar-se  aparada,  eliminada  de  cartilagem,  aponevroses,  tendões  e  do  excesso  de  
gordura, sendo que esta última deve ser inferior a 5%. EMBALAGEM Primária:  Deve  ser  a  
vácuo,  tipo  “Cryovac”, termoencolhível,  atóxica,  transparente  e  resistente, termossoldada, 
contendo apenas uma peça. Secundária:Embalagem de mercado que preserve a integridade e 
qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. Nota:Produto com 
registro obrigatório no MAPA (SISP ou SIF) 

 item 46 
SALSICHA: Emulsão de carne de uma ou mais espécies de animaisde açougue (como bovina, 
suína e de aves), adicionado  de  ingredientes  e  condimentos  (preferencialmente  sem  
pimenta)  embutido  em  envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão 
esubmetido a um processo térmico adequado. OBRIGATÓRIA: Deverá conter no máximo 2% de 
cloreto de sódio e nomáximo 20% de gordura. OPCIONAL:  1)  Poderá  ser  de  carne  de  frango  
ou  peru.  2)Adição  de  pequena  quantidade  de  água, amido, soja ou derivados, e corantes 
naturais. COMPOSIÇÃO ISENTA:  Gordura  vegetal,  corantes  artificiais,  gorduras  bovinas  
substituindo  o  toucinho;  carnes  e gorduras provenientes de animais equinos, caninos efelinos 
INSTRUÇÃO Deve  ser  preparada  com carnes e  toucinhos  em  perfeito  estado  de  
conservação  e ser  congelada  de Forma a garantir que apresente a temperatura de -18ºC 
(dezoito graus centígrados negativos) ou inferior enquanto congelada, temperatura esta que 
também deve ser empregada no seu armazenamento (-18ºC ou inferior). Poderá ser avaliado 
pela CONTRATANTE, o fornecimento de salsicha refrigerada. EMBALAGEM Primária:polietileno 
transparente, resistente, termossoldado. Secundária:Embalagem de mercado que preserve a 
integridade e qualidade do produto. Rotulagem:Deve atender a legislação vigente. 
Nota:Produto com registro obrigatório no MAPA (SISP ou SIF) PESO Peso Líquido Unitário =  50g 
(cinquenta gramas), sendo que  no caso de peso inferior, será  tolerada uma variação de até 
5%. Nota:Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 10% (dez por cento) em 
peso.   

Item 47 Lingüiça congelada de carne bovina / suína tipo toscana 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% . Com registro no sif ou sisp– 
embalagem de 5kg. Com número do registro do órgão competente sif ou sisp. Gomos com 22 
centímetros de comprimento e diâmetro de 4 cm, com tolerância de variação de 10%. Pacotes 
com 2 (dois) quilos, com tolerância a variação de até 10% para mais, no peso unitário do 
produto a embalagem primária do embutido defumado cozido deverá ser a vácuo, tipo 
“cryovac”, termoformada, resistente, transparente, atóxica, com capacidade para 5 (cinco) 
quilos do produto. A embalagem secundária do embutido defumado cozido deverá ser caixa de 
papelão reforçado, com as abas superiores e inferiores totalmente lacradas com fita adesiva 
plastificada, identificada com o nome da empresa, com capacidade para 10 (dez) pacotes e 
peso líquido total de 20 (vinte) quilos do produto. Será considerada imprópria e será recusada, 
a embalagem defeituosa ou Inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do mesmo. 

Item 48 Pedaços de peixe congelado temperado e empanado. Descrição do produto: pedaços 
selecionados de peixes, adicionados de temperos e empanados. Caracteristicas do produto: 
carne de pescado, filé de merluza, sadios, moídos e homogeneizados acrescidos de outros 
nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizam o produto, farinha de trigo, água, óleo 
vegetal, sal, levedo de cerveja, livres de parasitas, peles , escamas, ossos , espinhas, partes de 
cabeça, vísceras e cartilagens, além de substancias químicas. Cada unidade do produto 
empanado deverá pesar aproximadamente entre 25 a 30 gramas em formatos com temas ou 
figuras como peixes,  cavalos marinhos, etc. Valores nutricionais por 100 gr: vct: 170 kcal, 
proteínas 12 gramas,  gorduras 6 gramas, carboidratos 16 gramas. Características 
organolépticas: próprias do produto, não amolecido e nem pegajoso. Características 
microscópicas e macroscópicas, serão adotados padrões estabelecidos pela resolução rdc 175 
de 08/07/2003 da anvisa para padrões microbiológicos. Embalagem primária: sacos de 
polietileno de alta densidade, próprio para o armazenamento do produto com capacidade para 
ate 2,5 quilos. Embalagem secundária, em caixas de papelão ondulado, lacrado com fita 
transparente e devidamente etiquetada, com capacidade para até 10 quilos. O produto deve 
ser congelado de – 12° c a – 18 ° c com validade mínima de 3 meses a partir da data de 
fabricação, e rotulagem de acordo com a legislação vigente.  Na embalagem primaria e 
secundária deverá constar de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do 
produto; marca; carimbo do sif, componentes do produto, nome; data de validade, data do 
empacotamento, numero do lote.    

Item 49 Almôndegas bovina preparada com carne bovina moída, traseiro, corte músculo ou acém 
moído.resfriada, com temperatura de + 4° c a + 7° c ou congelada. Aspecto própria, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boas 
condições de higiênicas provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sobre 
inspeção veterinária. Devendo conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de cartilagens 
e de ossos e conter no máximo de 3% de aponevroses, com registro no sif ou sisp descritos na 
embalagem, com nome e composição do produto, lote, data de fabricação, validade, número 
do registro do órgão oficial, cnpj, endereço do fabricante e distribuidor . Com número do 
registro do órgão competente sif ou sisp.  Embalagem primária: sacos de polietileno de alta 
densidade, próprio para o armazenamento do produto com capacidade para até 2,5 quilos. 
Embalagem secundária, em caixas de papelão ondulado, lacrado com fita transparente e 
devidamente etiquetada, com capacidade para até 10 quilos. O produto deve ser congelado de 
– 12° c a – 18 ° c com validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação, e rotulagem 
de acordo com a legislação vigente 

Item 76 Formula infantil de 0 a 6 meses , latade 800 gramas, com prebioticos e ferro para contribuir 
para o tratamento da constipação, adicionada de prebioticos, nucleotideos, dha e ara com 
predominancia das proteinas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fonte de 
carboidrato 100 % lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos.cada  embalagem  
primária, lata de 800 gramas deverá  constar  1  (uma)  colher  dosadora  (colher-medida), 
confeccionada  em  material  atóxico,  próprio  para  contato  com  alimento 
Quando  preparado,  o  produto  deve  ser  isento  de  grumos  e  partículas  grossas,  passível  
de escoamento através do bico plástico ou de borracha macia. Composição a  composição  
essencial  da  fórmula  infantil  deverá  ser  à  base  de  leite  de  vaca  e  de  outros 



 

componentes de origem vegetal considerados adequados para a alimentação de lactentes. O 
produto e seus componentes não podem ser irradiados. Poderá  conter  coadjuvantes  de  
tecnologia  de  fabricação  necessários  para  a  adição  e/ou Estabilização  dos  nutrientes,  
previstos  na  legislação  pertinente.  Na  adição  de  nutrientes essenciais,  nenhuma  
substância  nociva  ou  inadequada deve  ser  introduzida  ou  formada  como consequência da 
adição de vitaminas e sais minerais, ou como consequência de processamento com o propósito 
de estabilização. Poderá ser adicionado de aminoácidos isolados para melhorar o valor 
nutricional da fórmula. Os nutrientes adicionados devem ser biodisponíveise seguros. 
Embalagem embalagem  primária: lata  de  folha  de  flandres  membranizadas  e  gaseificadas,  
vedadas Hermeticamente,  com  sobre-tampa  de  encaixe  na  borda da  lata,  de  polietileno  
linear  de  média densidade, natural, atóxico, inodoro, aprovado paraentrar em contato direto 
com o alimento, com lacre de segurança. A sobre-tampa não deverá apresentar rebarbas, 
sujidades, manchas ou falhas de  injeção,  e  não  poderá  estar  deformada  por  ação  mecânica  
de  forma  que  comprometa  a vedação  adequada  da  lata.  Deverá  ter  capacidade  para  800  
gramas . Legislação:resosulão 44 de 19 de setembro de 2011. 

Item 88 Formula infantil a base de proteinas lacteas, enriquecida com ferro, isenta de sacarose em pó, 
indicada para lactentes a aprtir do 6° mês de vida, com predominancia da caseina em relação as 
proteinas do soro do leite. Atende todas as recomendações do codex alimentarius lata de 800 
gramas Legislação:resosulão 44 de 19 de setembro de 2011 

  



Anexo III – Modelo de Proposta 
PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2013 

PROCESSO  Nº 2.056/2013 

 

As descrições dos materiais deverão atender ao Anexo I Termo de Referencia e demais informações pertinentes que identifiquem claramente o produto 
ofertado. 

(A OFERTA DE PRODUTO QUE NÃO ATENDA AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PODE CARACTERIZAR TENTATIVA DE FRAUDE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO) 

FORNECEDOR:  

E N D E R E Ç O :          N °     CX. POSTAL:  

CIDADE:         E S T A D O :  C E P :  

FONE:       F A X :  

CNPJ       INS EST  

 

ITEM QTDS. UNIDADE PRODUTO MARCA 
Valor 

Unitario TOTAL 

1 12000 pct 
Arroz tipo 1 agulhinha pct 5 kg 

 
    

2 8000 pct 
Açúcar cristal pct 5 kg 

 
    

3 200 Kg 
Aveia 

 
    

4 1000 Kg 
Achocolatado kg 

 
    



Anexo III – Modelo de Proposta 
PREGÃO PRESENCIAL N° __/2013 

PROCESSO  Nº PRC/2013 

 

ITEM QTDS. UNIDADE PRODUTO MARCA Valor 

5 4000 PCT 
Bolacha doce pct 400 gr 

 
    

6 4000 PCt 
Bolacha salgada pct 400 gr 

 
    

7 60 Kg 
Bebida lactea morango 

 
    

8 100 Kg 
Bebida lactea chocolate 

 
    

9 550 Kg 
Doce de leite  

 
    

10 450 Kg 
Doce de frutas em pasta sabores variados 

 
    

11 700 Latas 
Extrato de tomate 350 gr 

 
    

12 700 Latas 
Extrato de tomate  4,1 kg 

 
    

13 1500 Kg 
Farinha de milho 

 
    

14 
900 

 
Kg 

Farinha de trigo 

 
    

15 600 Kg 
Fubá kg 

 
    

16 400 Latas 
Fermento em pó lata 200 gr 

 
    

17 180 Kg 
Maionese 

 
    



Anexo III – Modelo de Proposta 
PREGÃO PRESENCIAL N° __/2013 

PROCESSO  Nº PRC/2013 

 

ITEM QTDS. UNIDADE PRODUTO MARCA Valor 

18 3000 Kg 
Macarrão  

 
    

19 700 Kg 
Margarina  

 
    

20 6000 Latas 
Óleo de soja lata 900 ml 

 
    

21 2000 Kg 
Sal  refinado 

 
    

22 1400 Litros 
Suco em pó concentrado de frutas pct 01 kg 

 
    

23 200 Kg 
Trigo para kibe kg  

 
    

24 450 Frasco 
Vinagre  

 
    

25 200 Litros 
Suco de maracujá polpa concentrada 

 
    

26 100 Kg 
Granola 

 
    

27 60 Kg 
Queijo mussarela 

 
    

28 60 Kg 
Presunto cozido magro 

 
    

29 80 Kg 
Gioabada cascão 

 
    

30 275 LT 
Suco concentrado frutas de polpa natural sabor goiaba 

 
    



Anexo III – Modelo de Proposta 
PREGÃO PRESENCIAL N° __/2013 

PROCESSO  Nº PRC/2013 

 

ITEM QTDS. UNIDADE PRODUTO MARCA Valor 

31 100 Unid. 
Gelatina em pó sabores variados 

 
    

32 1000 Pct 
Milho para pipoca pct 500gr 

 
    

33 1000 Pct 
Amendoim pct 500 gr 

 
    

34 300 Pct 
Milho para canjica pct 500 gr 

 
    

35 70 Pct 
Amido de milho caixa 500 gr 

 
    

36 900 KG 
Pó de café pct 500 gr 

 
    

37 300 Pct 
Leite em pó pct 400 gr 

 
    

38 60 Litros 
Leite de soja embalagem tetra pak de 1 litro 

 
    

39 6000 KG 
Carne bovina moída, traseiro, corte músculo ou acém moído. 

 
    

40 3500 KG 
Carne suína, traseiro, corte de pernil sem osso, em cubos 3x3, sem 
nervos e tendões, sem excesso de capa de toucinho para desossa e 
retirada para musculos para pernil em cubos  suino. 

 
    

41 5000 KG 
Carne de frango tipo coxa e sobre-coxa congelada com adição de 
água de no máximo de 6%, sem adição de temperos.  

    

42 7000 KG 
Carne de frango tipo peito congelada com adição de água de no 
máximo de 6%, sem adição de temperos.  

    

43 3800 KG 
Carne bovina dianteiro, sem osso, corte músculo em cubos, 3x3 
acém ou músculo.  

    



Anexo III – Modelo de Proposta 
PREGÃO PRESENCIAL N° __/2013 

PROCESSO  Nº PRC/2013 

 

ITEM QTDS. UNIDADE PRODUTO MARCA Valor 

44 50 KG 
Miúdo de bovino corte fígado em bifes (80g a 120g) ou cubos (30 g). 

 
    

45 1000 KG 
Miúdo de ave resfriado (moela) com temperaturas de +4° C até + 
7°C e congelado.   

    

46 3500 KG 
Salsicha congelada de carne bovina / suína tipo hot-dog com no 
máximo de 2% de amido– embalagem de 5kg.  

    

47 3000 KG 
Lingüiça congelada de carne bovina e suína tipo toscana com no 
máximo.  

    

48 1900 KG 
Peixe empanado de filé de merlusa congelado em formato de nug-
gets em formatos ludicos,  embalagagem primária e secundária.  

    

49 1500 KG 
Almondega bovina. 

 
    

50 50 KG 
Polvilho doce kg 

 
    

51 50 KG 
Polvilho azedo kg 

 
    

52 100 kg 
Pó para preparo de bolo 500 gramas 

 
    

53 100 LT 
Ervilha em lata 

 
    

54 30 KG 
Coco ralado s/açúcar pacote de 500 gr 

 
    

55 2500 KG 
Carne bovina moída cozida e congelada: pcts de 2 kg sem glúten, 
não necessita de congelamento, necessita armazenamento de -12 a 
-18 C, ingredientes: carne moída. 

 
    

56 2500 KG 
Reforçador (química) para panificação 

 
    



Anexo III – Modelo de Proposta 
PREGÃO PRESENCIAL N° __/2013 

PROCESSO  Nº PRC/2013 

 

ITEM QTDS. UNIDADE PRODUTO MARCA Valor 

57 2000 KG 
Fermento para panificação 

 
    

58 100 kg 
Cereal matinal de flocos de milho crocantes com açúcar embalagem 
de 500 Gr a 01 kg  

    

59 1500 pct 
pão de forma pct 500 Gr 

 
    

60 1000 pct 
biscoito tipo rosquinha doce sabores de coco e chocolate pct 400 
gramas  

    

61 1000 pct 
Biscoito tipo aperitivo salgado pct 500 grs. 

 
    

62 300 Latas 
Leite condensado lata 350 Gr 

 
    

63 50 kg 
Creme de leite embalagem tetra pak de 200 Gr 

 
    

64 50 kg 
Farinha láctea embalagem de 500 Gr 

 
    

65 300 cx 
Chá mate tostado caixa de 200 gramas sem glúten 

 
    

66 1000 litros 
Leite de vaca  UHT embalagem de 01 litro tetra pak  

 
    

67 50 KG 
Batata palha pct de 500 Gr a 01 kg 

 
    

68 200 pct 
Queijo ralado tipo parmesão pct de 100 Gramas 

 
    

69 2000 sacos 
Farinha de Trigo sacos  tipo I sem fermento 50 Kg. 

 
    



Anexo III – Modelo de Proposta 
PREGÃO PRESENCIAL N° __/2013 

PROCESSO  Nº PRC/2013 

 

ITEM QTDS. UNIDADE PRODUTO MARCA Valor 

70 50 kg 
Granulado sabor chocolate 500 gr 

 
    

71 1000 und 
Refrigerante de 2 litros garrafa pet sabor laranjja, cola e guaraná 

 
    

72 100 litros 

SUCO DE MANGA com 90% de polpa, sem refrigeração, sem adição 
de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima de 1/4. Em-
balagem de 1L, devidamente produzido e rotulado conforme de-
termina legislação vigente e Diluição 1:4 = 5 litros 

 
    

73 50 UND 
Mostarda embalagem de 200 gramas 

 
    

74 100 und 
Catchup embalagem de 200 gr sem adição de pimenta 

 
    

75 2000 und 
Água mineral copo de 200 ml com registro na Anvisa 

 
    

76 100 latas 
Formula infantil para lactentes em pó de 0a 6 meses e de 6 meses a 
1 ano 400 gramas  

    

77 1000 kg 
Feijão comum tipo i carioca embalagem de 1 kg 

 
    

78 200 kg 
Flocos de milho açucarados pacote de 01 kg ou 500 gramas 

 
    

79 2000 litros 
Iogurte de frutas pasteurizado integral ou semidesnatado embala-
gem de 01 litro  

    

80 150 kg 
Macarrão massinha de semola para sopa tipo alfabeto embalagem 
de 500 gramas  

    

81 200 pacotes 
Pão tipo bisnaguinha pacotye de 300 gramas 

 
    



Anexo III – Modelo de Proposta 
PREGÃO PRESENCIAL N° __/2013 

PROCESSO  Nº PRC/2013 

 

ITEM QTDS. UNIDADE PRODUTO MARCA Valor 

82 200 kg 
Pó para preparo de pudim de chocolate ou baunilha pacote de 500 
gramas a 01 quilo.  

    

83 200 latas 
Sardinha em lata em conserva  

 
    

84 200 latas 
Milho verde em conserva lata de 350 gramas 

 
    

85 100 kg 
Chocolate em pó mínimo de 50 % de cacau embalagem de 200 gra-
mas  

    

86 01 kg 
Canela em pó 

 
    

87 300 kg 
Farinha de mandioca pacote de 500 gramas 

 
    

 

 

Condições de Pagamento: conforme item 12; 

Prazo de validade da proposta: 60 dias; 

Prazo de Entrega: - Conforme item 10. do Edital; 

Identificação e qualificação da pessoa responsável pela assinatura do Contrato. 

 

 

Local, data 

 

 

Assinatura



Modelo Sugerido 

Anexo IV – Modelo de Procuração/Credenciamento 

 

 

 

PROCURAÇÃO 
 

 

 

OUTORGANTE: ________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita, no CNPJ sob o nº _________________________, com sede à Rua 
______________________________, nº ______, na cidade de __________________, Estado de 
_________________________, neste ato representada pelo(a) Sr. 
(a)(sócio/diretor)_______________________, (nacionalidade)____________________, (estado civil) 
_________________, (profissão)___________________, portador (a) do RG nº _________________ e 
do CPF nº ____________________, residente e domiciliado à Rua, 
____________________________nº, _______, na cidade de _________________, Estado de 
_________________. 

 
OUTORGADO: Sr.(a) ____________________, (nacionalidade)_________________, (estado 
civil)___________________, (profissão)________________, portador do RG nº ______________e do 
CPF nº ____________________ , residente e domiciliado à Rua _____________________________, 
nº, _______, na cidade de _________________, Estado de __________________. 

 

 

PODERES: ao qual confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade Pregão nº 23/2013 da Prefeitura Municipal de Nova 
Campina-SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, 
assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se 
quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 

 

 

________________________,  _____   de _______________de 2013. 

 

 

 

Outorgante 

 

 



Modelo Sugerido 

Anexo V – Modelo de Declaração de Habilitação 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

Eu _____________________________(nome completo), portador (a) do RG nº 
_______________________ e do CPF nº  ____________________, representante credenciado da firma 
_____________________________________(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___/2013, 
realizado pela Prefeitura de Nova Campina-SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação 
neste certame. 

 

 

Local/Data e assinatura do credenciado 

 

 

 

 

 

 



Modelo sugerido 

 

Anexo VI – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

 

 

 

 

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 ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro 
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de 
desempate no procedimento licitatório do Pregão n° 23/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Nova Campina. 

 

 

 

Nova Campina, ____  de  _____________  de  2013. 

 

 

 

_______________________________ 

Nome do representante 

RG n° ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

Modelo Sugerido 

Anexo VII – Declaração do Disposto no Inciso V do Art.27 Da Lei 8.666/93 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

REF.: Edital Pregão Presencial nº 23/2013 

 

 

 

(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ nº_______, por intermédio 
do seu representante legal o (a) Sr.(a) ____________________, portador (a) do RG nº 
___________________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto no Inciso 
V do Art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) 

 

 

---------------------------------------- 

DATA 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

PREPRESENTANTE LEGAL 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 



 

 

Anexo VIII – Minuta do Contrato de Fornecimento 

  

CONTRATO N.º ___ /2013 

PROCESSO N.º 2.056/2013 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2013 

  

Dessa forma parte acima qualificada doravante denominada neste ato, respectivamente, CONTRATANTE 
e CONTRATADA, têm entre si, por esta e da melhor forma de direito, tudo de conformidade com a 
Licitação do presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente 
outorgam e aceitam: 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A CONTRATADA se obriga a fornecer, conforme solicitação, Gêneros alimentícios perecíveis, 
atendendo as necessidades do Município de Nova Campina, conforme Anexo I - Termo De 
Referência do Edital de Pregão n.º 23/2013, ATA de Registro de Preços ___/13. 

 

ITEM 1 

QTD UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

  (descrição)    

VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

 

 

ITEM 2 

QTD UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

  (descrição)    

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 46.634.358/0001-77, com sede na Praça Duque 
de Caxias, n.º 22, Centro, na cidade de Nova Campina/SP, neste ato 
representada por seu Prefeito Municipal, Sr. NILTON FERREIRA DA 
SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
22.986.211-1 SSP/SP e do CPF/MF sob o n.º 100.833.878-89, e de 
outro lado como 

 

CONTRATADA: RAZÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ____ e Inscrição 
Estadual n.° _____, com sede na Rua ____, bairro, na cidade de 
____, neste ato representada pelo Sr. REPRESENTANTE DA 
EMPRESA, nacionalidade, estado civil, profissão, gerente, portador 
da Cédula de Identidade RG n.º ____ - SSP/SP e do CPF/MF sob o 
n.° ________. 



 

 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

 

............ 

 

ITEM .... 

QTD UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

  (descrição)    

VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

 

DO LOCAL E DATA 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O presente Contrato administrativo é lavrado e assinado nesta cidade de Nova Campina, Estado de São 
Paulo, aos ____ dias do mês de _____ de dois mil e doze. 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 meses contados a partir do recebimento do 
Pedido de Compras podendo ser prorrogável por acordo entre as partes. 

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

CLÁUSULA QUARTA 

O valor integral deste Contrato corresponde à R$ ___ (_____). 

No preço estão incluídas todas as despesas diretas ou indiretas, ficando certo de que à CONTRATANTE, 
nenhum outro ônus caberá, além do pagamento estipulado acima. 

O pagamento será feito pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais e a 
apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável, 
mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA preferencialmente na CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, devidamente cadastrada na Secretaria de Finanças, valendo como 
recibo o comprovante de depósito. 

O vencimento do Documento Fiscal dar-se-á somente após a entrega do objeto da licitação, e 
não da emissão do mesmo. 

Deverão constar no documento fiscal o n.º da licitação Pregão n.º 23/2013, nº do Pedido de 
Compra, nº do Empenho, nº do Contrato, bem como Banco, n.º da Conta Corrente e Agência 
Bancária da empresa, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informação 
fundamental. 

Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 
previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido. 

Para a liberação do pagamento, a licitante CONTRATADA deverá estar em situação regular 
perante o FGTS e ao INSS e não poderá estar inadimplente, em tributos de qualquer natureza, 
com a Prefeitura Municipal de Nova Campina, independentemente de estes estarem ou não 
inscritos em Dívida Ativa. 

A situação regular perante o FGTS e ao INSS deverá ser comprovada mediante apresentação 
das Certidões Negativas juntamente com as notas fiscais para que seja processada a Ordem de 
Pagamento. 



 

 

A Prefeitura reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à licitante vencedora, os 
valores correspondentes à multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de 
cláusulas contratuais. 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

CLÁUSULA QUINTA 

Este Contrato regula-se por todas as suas cláusulas e partes integrantes pelas disposições da Lei n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993, inclusive alterações posteriores e Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA SEXTA 

As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos  

....... 

.......... 

 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA 

O Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE sem quaisquer ônus para a 
Municipalidade, nas seguintes hipóteses: 

Se verificar a falência ou concordata da CONTRATADA; 

Se a CONTRATADA transferir o Contrato no todo ou parte, sem anuência por escrito da 
CONTRATANTE; 

Se ocorrer manifesta impossibilidade da CONTRATADA de dar cabal e perfeito desempenho das 
obrigações assumidas. 

Caberá ainda rescisão administrativa deste Contrato no caso da CONTRATADA, 
reincidentemente ou não, deixar de cumprir quaisquer das obrigações deste Contrato, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que o couber. 

DAS SANÇÕES 

CLÁUSULA OITAVA 

Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento das 
execuções de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal 10.520/02, demais penalidades legais e 
no Decreto deste Município nº 6.919/2010 (Anexo X do Edital) publicado na Imprensa Oficial Municipal. 
Edição de 16/09/2010. 

As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o exercício 
de prévia e ampla defesa. 

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

CLÁUSULA NONA 

O Departamento de Educação informará através de requisições individuais ou planilhas as 
quantidades destinadas a cada destinatário e a quantidade por entrega. 

Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a CONTRATADA 
deverá providenciar no prazo máximo de 02 (cinco) dias úteis, contados da data de notificação 
expedida pela CONTRATANTE, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, 
sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei Federal 
n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

O prazo máximo para entrega dos PRODUTOS SOLICITADOS será de até 03(tres) dias úteis 
após recebimento das requisições. 



 

 

As entregas devem ser acompanhadas das Notas Fiscais referentes às quantidades solicitadas; 

Os materiais deverão ser entregues nas seguintes Unidades Escolares sem custos adicionais: 

ESCOLA ENDEREÇO (*)KM 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

(*) Distância em Quilômetros do centro de Nova Campina Ida e Volta 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA 

A CONTRATADA deverá repor os produtos dentro do prazo de validade e/ou vida útil, no caso 
de qualquer alteração dos mesmos; 

Dar prioridade aos pedidos da Prefeitura Municipal de Nova Campina, tendo em vista problemas 
que possam surgir como racionamento e/ou falta dos produtos; 

Seguir programação da Prefeitura Municipal de Nova Campina quanto à data, horário, local, 
quantidade e qualidade a serem entregues; 

Reserva-se a CONTRATANTE o direito de controlar periodicamente a qualidade dos produtos, 
enviando amostras para serem analisadas em órgãos oficiais com o objetivo de verificar se os 
produtos estão dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues nas 10 unidades escolares (ANEXO X do Edital) 
conforme pedido de compra e solicitação de entrega pelo Departamento de Alimentação Escolar 
com periodicidade de uma vez por mês; 

Obedecer ao horário das entregas nas escolas das 8h às 17h; 



 

 

No caso de alimentos de origem animal deve ser apresentada a ficha técnica juntamente com a 
amostra assinada pelo responsável técnico e o laudo bromatológico na primeira entrega após a 
homologação. 

Não serão aceitos produtos com as especificações das informações nutricionais rasuradas ou 
etiquetadas sobre as informações contidas nas embalagens. 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Fica designado como agente fiscal da execução do contrato, através da Portaria 5.410/2013, a Senhora 
América Maria Moura Mancebo Ferraz CRN3-18220  conforme artigo 67 Lei N° 8.666/93. 

O Agente Fiscal de execução do contrato deverá acompanhar e conferir a entrega dos materiais e atestar 
no Documento Fiscal, a sua exatidão em conformidade com o Pedido de Compras e liberar o documento 
para o setor responsável, para pagamento, bem como conferir os saldos existentes e prazo de vigência do 
contrato, devendo regularizar caso necessite aditamento. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA 

São partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição,o Edital do Pregão nº 
23/2013 e o Processo Administrativo n.º 2.056/2013 a proposta da CONTRATADA, com os 
documentos que a acompanham. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA 

Para dirimir questões que resultem deste Contrato, a CONTRATANTE e a CONTRATADA, elegem o Foro da 
Comarca de Itapeva, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que o seja. 

E por estarem de acordo com todas as cláusulas aqui contidas, vai assinado pelos representantes legais 
das partes, inicialmente nomeados, juntamente com duas testemunhas. 

Nova Campina, ___ de ______ de 2012. 

 

 
NILTON FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
CPF. Nº _______________ 

 

CONTRATADA: - ________________________ 
C.N.P.J.: - ____________________________ 
 
 
Diretor _________________________________ 
CPF. Nº ___.___.___-__ 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_______________________________ 
Nome: 
End.: 
CPF.: 

_______________________________   Nome:   
End.: 
CPF.: 



 

 

 Anexo IX – Termo de Ciência e Notificação 

 

 

CONTRATANTE: - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA 

 

CONTRATADA:- ________________________________________________________ 

 

CONTRATO DE GESTÃO 

 

PREGÃO Nº 23/2013 

 

OBJETO: ___________________________________ 

 

                               Na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, do termo acima 
identificado e ciente 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 de 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 de defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

                               Outrossim, declaramos estar 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 nº 709, de  14 de janeiro de 1993, iniciando-se a 
partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

 

Nova Campina, _____ de _______  de 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo X – Endereços para Entrega 

 

ZONA URBANA 

PONTO DE ENTREGA 
 

  TIPO DE 
ENTREGA 

HORÁRIO DE 
RECEBIMENTO 

LOCAL DISTÂNCIA 
 

Escola Ary Antunes Semanal Das 8:00 às 17:00 Centro 

Escola Humberto de Morais 
Vasconcelos 

Semanal Das 8:00 às 17:00 Bairro Tijuca 

Pré-Escola Paulina de Morais Semanal Das 8:00 às 17:00 Bairro CDHU 

Escola João Antonio da Silva Semanal Das 8:00 às 17:00 Centro 

Creche Castelo Encantado Semanal Das 8:00 às 17:00 Bairro CDHU 

Escola Heide Braatz de Moura Semanal Das 8:00 às 17:00 Longa Vida 

 

 

ZONA RURAL 

LOCAL DE  ENTREGA   TIPO DE 
ENTREGA 

HORÁRIO DE 
RECEBIMENTO 

LOCAL DISTÂNCIA 

Escola Ricardo Campolim de Almeida 
Neto 

Semanal Das 8:00 às 17:00 Bairro da Itaoca 
(Aproximadamente 20 km) 

Escola Francisco José Gomes de 
Camargo   

Semanal Das 8:00 às 17:00 Bairro do Barreiro 
(Aproximadamente 10 km) 

Escola do Bairro do Braganceiro Semanal Das 8:00 às 17:00 Bairro do Braganceiro 
(Aproximadamente 8 km) 

Escola Julia Franco de Lima Semanal Das 8:00 às 17:00 Bairro Itaoca  (Aproximadamente 
20 Km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Recibo de Retirada de Edital 

 

 

 

 

 

MODALIDADE: Pregão Presencial 
 
         OBJETO:  Aquisição de Gêneros Perecíveis 
 

EDITAL N° 23/2013 
PROCESSO Nº 2.056/2013 

EMPRESA:  

CNPJ n°:  

Endereço:  

e-mail:  

Cidade:  Estado:  

Telefone:  Fax:  

Obtivemos, através do acesso à página www.NOVA CAMPINA.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada.  

,            de                         de 2013. 

Nome:  
 

 

Senhor Licitante,  

Visando à comunicação entre este Departamento e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de 
retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, preferencialmente pelo e-mail:  

pregao@ Nova Campina.sp.gov.br  

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Nova Campina da comunicação de eventuais 
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.  

Recomendamos, ainda, consultas atualizadas à referida página para eventuais comunicações e/ ou esclarecimentos 
disponibilizados acerca do processo licitatório. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA 

mailto:pregao@itapeva.sp.gov.br

