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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1621/2020 

COORDENADORIA DE COMPRAS 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002 e seus atos reguladores, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei 147/14 e 
155/16, no que couber a Lei Federal 8666/93, a Lei Federal 13.979/2020 e de v                                                                                                                                                                                   
mais normas pertinentes; e, subsidiariamente os Princípios Gerais de Direito e em 
conformidade com a Autorização exarada pela Prefeita Municipal de Nova Campina nos autos 
do processo em epigrafe esta aberto o PREGÃO ELETRONICO nº 42/2020, doravante 
denominado apenas pregão, para o atendimento ao OBJETO supra, cujo critério de 
julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DIA/HORÁRIOS: 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 07/09/2020 – Horas 09:00:00 

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 17/09/2020 – Horas 09:00:00 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 17/09/2020 – Horas 09:00:01 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br e/ou 
www.novacampina.sp.gov.br 

LOCAL: - www.bbmnetlicitacoes.com.br 
 

 

 

 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1621/2020 

Pregão Eletrônico nº42/2020 

1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA através da Secretaria de Educação e 
este Pregoeiro, designado pela Portaria nº 201/2019, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os 
trabalhos serão conduzidos por servidor da Coordenadoria de Planejamento, denominado 
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET – Licitações 
Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br 

2. - DO OBJETO: 

2.1 – AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação 
orçamentária abaixo especificada: 

Órgão: 02.15.00 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 
Funcional: 04.122.7001.2234– Manutenção de Serviços Administrativos 
Despesa: 610/3.3.90.30.07-01-110000 – Gêneros de Alimentação 
Órgão: 02.16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Funcional: 10.301.1001.2039– Manutenção de Serviços Administrativos 
Despesa: 779/3.3.90.30.07-01-3010000 – Gêneros de Alimentação 
Órgão: 02.17.00 – SEC. MUN. DE ED. CULTURA E ESPORTE 
02.17.03 – Supervisão de Educação 

Funcional: 12.306.2006.2075 – Forn. De Merenda Escolar – Educação Infantil 
Despesa: 970/3.3.90.30.07-05-2840000 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2075 – Forn. De Merenda Escolar – Educação Infantil 
Despesa: 971/3.3.90.30.07-05-283000 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2075 – Forn. De Merenda Escolar – Educação Infantil 
Despesa: 1101/3.3.90.30.07-05-2800000 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2075 – Forn. De Merenda Escolar – Educação Infantil 
Despesa: 1102/3.3.90.30.07-05-2810000 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2074 – Forn. De Merenda Escolar – EJA 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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Despesa: 1187/3.3.90.30.07-02-2300003 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2076 – Forn. De Merenda Escolar – Ensino Fundamental 
Despesa: 973/3.3.90.30.07-02-2000011 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2076 – Forn. De Merenda Escolar – Ensino Fundamental 
Despesa: 974/3.3.90.30.07-05-2820000 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2076 – Forn. De Merenda Escolar – Ensino Fundamental 
Despesa: 975/3.3.90.30.07-05-2850000 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2076 – Forn. De Merenda Escolar – Ensino Fundamental 
Despesa: 976/3.3.90.30.07-05-200013 – Gêneros de Alimentação 
Órgão: 02.19.00 – SEC. MUN. DE DESEN. E SERVIÇO SOCIAL 
Funcional: 08.244.4007.2152– Manutenção de Serviços Administrativos 
Despesa: 848/3.3.90.30.07-01-510000– Gêneros de Alimentação 

Funcional: 08.244.4007.2157 – Manutenção do Conselho Tutelar 
Despesa: 849/3.3.90.30.07-01-110000– Gêneros de Alimentação 
Funcional: 08.243.4010.2143 – Casa de Acolhimento 
Despesa: 867/3.3.90.30.07-01-110000– Gêneros de Alimentação 
Funcional: 08.243.4010.2143 – Casa de Acolhimento 

Despesa: 868/3.3.90.30.07-02-5000056– Gêneros de Alimentação 

4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:  

4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a 
Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data 
fixada para recebimento das propostas. 

5. – DA IMPUGNAÇÃO: 

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão 
Eletrônico, dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: 
compras@novacampina.sp.gov.br 

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o 
interessado que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder a data fixada para recebimento 
das propostas. 

6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências 
contidas neste edital e seu anexo. 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste 
processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a 
seguir: 

6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
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6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar 
e de contratar; 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis 
técnicos ou subcontratados; 

6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 

 

7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 - abrir as propostas de preços; 

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 
menor preço; 

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente; 

7.1.8 - declarar o vencedor; 

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação. 
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8. –DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET: 

8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso 
poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 
dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-
mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET 
Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos 
canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

 

9. –PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES: 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de 
preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção "Login" 
opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação” 

9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 
definidos, conforme indicação na primeira página deste edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa 
aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a 
continuidade da sessão. 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de 
lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 
adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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“www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de 
licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

10. - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento 
de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por 
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição 
legal. 

10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes 
condições: 

10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste 
Edital e Termo de Referência. 

10.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no 
campo apropriado do sistema eletrônico com o VALOR TOTAL do lote OU VALOR 
UNITÁRIO.  

10.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a 
licitante deverá preencher as informações do item 10.2 no campo “FICHA TÉCNICA” ou 
anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio.  

10.3.1 - No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a MARCA 

10.3.2 - Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio 
da plataforma BBMNET Licitações 

10.4 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo 
apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, 
tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o 
fornecimento do objeto licitado. 

11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES: 

11.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, 
com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, 
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.  
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11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 
licitantes serão consideradas lances.   

11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor 
ofertado para o lote. 

11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao 
pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma 
licitação.  
  
11.3.1 – Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem seqüencial dos mesmos. 
Entretanto, o pregoeiro poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da 
ordem seqüencial. 

11.4 – O tempo normal de disputa será encerrado pelo pregoeiro. 

11.4.1 ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por 

prorrogação automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois 

minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 

01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para 

o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço 

registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o 

sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do 

momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do 

“Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente. 

 

 11.4.2 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é 

automático, conforme explanado acima. 

 

11.4.3 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de 

negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de 

uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido; 

 

11.5 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme 

estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do 

desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital. 
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11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 

12. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", 
podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que 
tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem 
assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as 
especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 
condições definidas neste edital. 

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima 
do valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor. 

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro 
comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 
10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais 
exigências para habilitação contidas nos itens 13 e 14 deste Edital. 

12.3.3 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado 
deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 13 e 14, 
a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens. 

12.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos 
documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto 
neste edital ensejará a inabilitação do licitante e conseqüente desclassificação no certame, 
salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender 
as exigências fixadas neste Edital. 

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do 
licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma 
que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou 
superfaturados. 

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de 
habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro. 
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13. - DA HABILITAÇÃO: 

13.1. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados até a 

abertura da sessão pública (fim de recebimento das propostas), conforme previsto neste edital, 

contados da convocação do Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) 

“pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de 

aceitação estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

13.2. Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 15 (quinze) minutos,será aberto o 

prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 

13.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos 

acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste 

Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 

subseqüente. 

13.4. Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na 

forma constante do item 13.1, deverão ser relacionados e apresentados na Coordenadoria de 

Compras da Prefeitura Municipal de Nova Campina, localizada na  Avenida Luiz Pastore 240, CEP 

18435-000, das 08h às 12h e das 13h às 17h, em até 3 (três) dias úteis após o encerramento da 

sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das 

penalidades cabíveis.  

13.4.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados 

dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em 

órgão da imprensa oficial. 

13.4.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 

2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 

envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

13.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e 

veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 

13.6 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes 
documentos comprobatórios de habilitação e qualificação: 

13.6.1 - Para Habilitação Jurídica: 

13.6.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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13.6.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no 
órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais 
administradores; 

13.6.1.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

13.6.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666/93. 

13.6.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 

13.6.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
Cartório de Distribuição da sede da licitante. 

13.6.3 – Para Regularidade Fiscal: 

13.6.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda; 

13.6.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital; 

13.6.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de 
Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 

13.6.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

13.6.4 – Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

13.6.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho 
de 2011. 

13.8 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda 
por meio de cópia simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Coordenadoria de 
Compras e Licitações do Município de Nova Campina, mediante conferência com os originais. 
As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

13.8.1 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo 
nos documentos os mesmos serão considerados válidos se emitidos em até 180 dias. 
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13.9 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso 
da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo 
para atendimento. 

13.10 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da 
licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação 
exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro. 

14.– DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS: 

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas 
e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 
11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o 
direito ao tratamento diferenciado. 

14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará 
automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei 
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante 
não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir 
a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o 
pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos 
itens 12.3.1 e 13.0 deste edital. 

14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o 
representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem 
classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor 
lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 

14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado 
no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 
deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor 
proposta. 
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14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro 
apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada 
arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá 
apresentar a documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme item 12.3.1 
deste edital. 

14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz 
a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, 
antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado 
como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo 
pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como 
parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula. 

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a 
melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2. 

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat de 
mensagens”. 

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à 
então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu 
direito. 

14.1.1.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu 
direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação 
desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece o item 12.3.1 deste edital para 
encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços,  

14.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e 
cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as 
particularidades de cada pessoa jurídica. 

14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da 
irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual 
período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial. 

15– DOS RECURSOS14. DOSOS 
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15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio 

de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por 

meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio 

eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, e a apresentação de 

documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na 

Prefeitura Municipal de Nova Campina, localizada na Avenida Luiz Pastore 240, das 8h às 

12h e das 13h às 16h, aos cuidados do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os 

prazos estabelecidos. 

15.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro 

adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente 

a homologação do procedimento licitatório. 

15.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 

fundamentado à autoridade competente.  

15.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará 

na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o 

objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

15.7.O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes  

15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

16.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao 
licitante declarado vencedor. 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) 
vencedor(es). 

16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do 
procedimento. 

17. - DA CONTRATAÇÃO: 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/


                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA 
                                                                           Estado de São Paulo 
                                                                        CNPJ 60.123.072/0001-58 
 

 

 

 

 
14 

17.1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato. 

17.1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para 
assinatura do contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, 
perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste 
edital. 

17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para 
assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de 
perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será aplicado o disposto em Lei, com a 
convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, 
obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste edital. 

17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do 
Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos 
licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os 
compromissos assumidos no certame. 

17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
contratado. 

17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado 
por escrito e também integrará o Contrato. 

18. - DO REAJUSTE: 

18.1 - O preço será irreajustável.   

19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

19.1 - Compete à Contratante: 

19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

19.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos serviços. 

20. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1 - Compete à Contratada: 

20.1.1 - Efetuar a realização dos serviços de acordo com as condições e prazos propostos, e 
demais especificações do Anexo I deste edital. 
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20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do contrato. 

21. - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO: 

21.1 - Os objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (DEZ) dias, 
contados a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.  

21.1.1 – O colhimento da amostra será realizada pela Secretaria Municipal de Educação.   

21.2 - O recebimento do material será recebido por servidor responsável, que poderão 
solicitar junto ao fornecedor a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 
verificadas na entrega.  

             22-DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

          22.1- Para fins de avaliação e análise dos produtos pela Comissão designada pela Portaria 
nº 125/2020, a serem entregues e de sua consonância com as especificações contidas no 
ANEXO I o licitante Classificado e Habilitado terá 02 (dois) dias úteis para disponibilizar 
amostras dos produtos, conforme condições a seguir:  

          22.1.1- Os licitantes deverão apresentar 01 (uma) amostra completa de cada ITEM para 
critério de atendimento ao descritivo do edital, devendo apresentar em embalagem original 
do fabricante.  

         22.1.2- Em atendimento ao inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer da recusa de seu item durante 
a Sessão de Avaliação.  

        22.1.1.3- As amostras de cada item deverão estar etiquetadas contendo as informações de 
acordo com o modelo a seguir: 

Amostra 
Item nº “______” 

Pregão Eletrônico nº 042/2020 
Processo Administrativo nº 

1621/2020 
“Razão Social do Licitante” 
CNPJ Nº “_____________” 

      22.2-Caso a (s) amostra for entregue sem a etiqueta, ensejara a não avaliação pela comissão, 
sendo a mesma desclassificada. 

      22.2.1-As amostras que serão apresentadas correrão à custa da empresa interessada em 
participar do processo licitatório, não cabendo pleito posterior de indenização por despesas 
realizadas para poder participar do certame. 

      22.2.2-A Comissão fará a análise dos produtos, verificando a sua compatibilidade com o 
ANEXO I – Termo de Referencia e as propostas comerciais, e emitirá um parecer, 
aprovando ou desaprovando os itens. 

      22.3- Os critérios de amostragem são: 
22.3.1-O produto deverá estar de acordo com a ficha técnica constante do ANEXO I – Termo 

de  Referencia; 
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22.3.2-As condições das embalagens e rotulagem devem estar limpas e integras livre de 
sujidades; 

22.3.3-Ter características organolépticas originais do produto; o mesmo pode ser definido 
como de boa qualidade sensorial, quando preenche as expectativas do consumidor com 
relação as suas características sensoriais (aparência, cor, aroma, e textura); 

22.4Estar dentro do prazo de validade; 
22.4.1-No caso de alimentos de origem animal deverá ser apresentada a ficha técnica 

do produto; 
22.4.2-Consistência adequada, de acordo com as características originais do produto. 

           Caso as amostras, da empresa que ofertou o menor preço não seja compatível com o 
objeto da licitação, será desclassificada, sendo convocadas as empresas subseqüentes, na 
ordem de classificação, para apresentação de amostras. 

          22.4.3- No dia marcado para a Sessão de Avaliação das Amostras, será exarado LAUDO 
fundamentado pela Comissão de Avaliação (Portaria 125/2020) sobre os itens apresentados.  

         22.5-Os eventuais recursos em face da não aprovação ou aprovação das amostras e 
conseqüente desclassificação ou classificação, deverão ser interpostos ao final da sessão 
nos termos da Lei.  

          22.5.1-O não atendimento para a apresentação das amostras dos itens constantes na 
proposta caracterizará desde logo desrespeito a este Edital, em especial a esta 
clausula, acarretando a desclassificação da empresa do presente certame.   

22.5.2-Os comunicados referentes a analise das amostras tais como, 
aprovação/desaprovação, prazos para apresentação de amostras, serão realizados 
após a Sessão Pública de Avaliação e por meio do endereço eletrônico do município 
de Nova Campina: www.novacampina.sp.gov.br    

22.6 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do 
contrato. 

22.6.1 – A entrega dos materiais deverá ser realizada nos moldes indicados pela Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos constantes do ANEXO I – Termo de Referencia.   

23. - DO PAGAMENTO: 

23.1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta 
corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos 
contados da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor 
responsável pelo recebimento do(a) Sigla do Órgão. A contratante somente pagará a 
contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues. 

23.2 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

23.3 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

http://www.novacampina.sp.gov.br/
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24. -SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1  Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de 
acordo com a legislação vigente e  

24.1.1 - advertência; 

24.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 

 a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor do fornecimento ou serviço não realizado; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, 
com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

24.1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
ente sancionador por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos 
pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a 
data do efetivo recolhimento. 
 
§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do 
primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento 
da obrigação. 

25. -  DISPOSIÇÕES FINAIS: 

25.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
Autoridade Competente, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação.  

25.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Prefeitura Municipal de Nova Campina não será, em nenhum caso, responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata 
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desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

25.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

25.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento.  Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expedientes na Prefeitura Municipal de Nova Campina.  

25.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

25.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 

25.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.  

25.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos 
deste edital. 

25.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando 
devidamente aos licitantes do pregão eletrônico. 

25.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as 
disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital. 

25.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
edital será o da Comarca de Itapeva/SP. 

25.14 - Constitui parte integrante deste edital: 

25.14.1 - Anexo I - Termo de Referência; 
25.14.2 – Anexo II –Modelo de declaração 
25.14.3 – Anexo III – Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital 
25.14.4 – Anexo IV – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação dos 
Serviços 
25.14.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Responsabilidade 
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25.14.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 
25.14.7 – Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar 
25.14.8 – Anexo VIII – Ficha técnica descritiva do objeto 
25.14.9- ANEXO IX – Relação de Endereços para Entregas 
25.15 – Anexo X – Ata de Registro de Preços 
  

Nova Campina/SP, 01 de setembro de 2020 

 

 

JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO 
                                                          Prefeita Municipal  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

-Os itens propostos deverão obedecer à ficha descritiva presente deste. 

-Os itens propostos deverão ser Certificados pelos órgãos competentes de qualidade. 

      -Os gêneros perecíveis (carnes, leites e derivados) deverão ser entregues em veículo 
refrigerado. 

-É necessário apresentação de amostras para todos os itens, conforme consta da planilha na 

Coluna “Apresentação de Amostras”.  

-A empresa participante e parcialmente vencedora do certame deverá apresentar uma 

amostra do item para avaliação em sessão previamente agendada. 

-A recusa em apresentar amostras, após a Convocação emitida pela Prefeitura de Nova 

Campina, caracterizará desrespeito ao presente Edital e desclassificação da empresa 

participante, com a conseqüente desconsideração da íntegra de sua proposta. (todos os itens)  

-As amostras deverão estar Etiquetadas contendo a Razão Social da empresa, o número 
do Pregão, o numero do item e a descrição do Objeto. 

-Os alimentos solicitados deverão ser entregues no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, a partir das 08 horas até as 
15 horas de segunda-feira à sexta-feira. Não serão toleradas entregas pertencentes às 
escolas na Secretaria Municipal de Educação. As mercadorias deverão ser entregues 
ponto a ponto conforme o endereço, OBEDECENDO rigorosamente o descrito no 
ANEXO IX deste Edital, das escolas e com recibo de entrega, constando descritas as 
mercadorias entregues em 03 vias, devendo uma ficar na escola, outra para 
nutricionista do município (Secretaria de Educação) e outra para a empresa 
fornecedora. 

-As entregas devem ser acompanhadas das notas fiscais referentes ás quantidades 
solicitadas. 

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

-As entregas dos pães serão efetuadas diariamente nos locais, endereços, horários e 
quantidades solicitadas pela nutricionista. Quando do recebimento dos produtos, que será 
feito por funcionários designados, no local da entrega serão verificadas a quantidade e a 
qualidade do que for entregue.  No caso de entrega fora das condições exigidas (pães fora 
das condições de pães frescos, amassados e/ou queimados), o funcionário recebedor 
rejeitará os produtos, para posterior substituição pela contratada.  
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-Eventualmente as entregas poderão ser suspensas em caso de recessos e feriados. 

 -A Nutricionista da Prefeitura do Município de Nova Campina poderá a qualquer momento 
efetuar análise dos produtos entregues, quanto à qualidade e ao peso. 

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

-Os valores estimados constantes da planilha abaixo são os máximos aceitos pela 

administração. 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/ PREÇO DE REFERÊNCIA: 
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ITEM UNID. DESCRIÇAO 
Quant. 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor Total 

1 kg 

Almôndega bovina congelada industrializada, com 
peso aproximado de 15g a 25g, composta de carne 
bovina, água, proteína texturizada de soja, farinha de 
rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos 
naturais e outros componentes característicos do 
produto, com redução de sódio até 350 mg/ 100 g. 
Lacradas, devidamente identificadas com o nome do 
fabricante, marca, peso líquido, com registro no SIF 
ou SISP, número do lote e data de validade. Validade 
mínima de 180 dias e não poderá ter a data de 
fabricação anterior a 30 dias da data de entrega. 
Temperatura de entrega -12ºC ou inferior. 
Embalagem primária: de 1 a 2 kg, em sacos plásticos 
de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta 
primária com rotulagem de acordo com legislação 
vigente (RDC 360), contendo nome e composição do 
produto, lote, data de fabricação, validade, número 
do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do 
fabricante e distribuidor aprovada para contato direto 
com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da 
ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, 
sem perfurações ou vazamentos. Embalagem 
secundário: Embalagem secundária do produto 
deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade, do mesmo, quanto às características 
físico-químicas. 

          
2.382  

 R$     
14,84  

 R$            
35.348,88  

2 Unid. 

Abacaxi perola médio, para consumo fresco, deverá 
ter o peso mínimo de 1,20 Kg e máximo de 1,49 Kg 
por unidade, apresentar polpa branca e suculenta. O 
abacaxi deverá obedecer a um padrão mínimo de 
qualidade, não sendo tolerados os defeitos externos 
e internos que prejudiquem o consumo: amassado, 
broca, faiscação, sem coroa, injúria por frio, mancha 
chocolate, passado, imaturo, podridão e queimado 
do sol. Outras Exigências: O produto deverá estar 
fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no 
ponto de consumo. Obediência á Portaria INMETRO 
nº 157/02 e resolução CVS nº 15/91 e as legislações 
pertinentes da área de alimentos. 

              
460  

 R$       
3,50  

 R$              
1.610,00  
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3 Kg 

Achocolatado em pó instantâneo com vitaminas, 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 contendo glúten - Embalagem de 800 
gr. 

          
1.673  

 R$       
6,16  

 R$            
10.305,68  

4 Kg 

Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana 
de açúcar livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa, parasitas e de detritos animais ou vegetais - 
embalagem 5 Kg. Validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

          
2.652  

 R$       
7,93  

 R$            
21.030,36  

5 kg 

Alho para consumo fresco em bulbo inteiro. 
Coloração de película do bulbilho: Branco e Roxo. O 
Alho Branco apresenta predominância da coloração 
branca no bulbilho, podendo apresentar listras 
arroxeadas ou de outras colorações. O Alho Roxo 
apresenta predominância da coloração roxa em 
todos os bulbilhos. Não sendo tolerados os defeitos 
externos e internos que prejudiquem o consumo: 
brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa 
exposta por perfuração de praga ou dano mecânico, 
quebrado, queimado. 

              
718  

 R$     
15,72  

 R$            
11.286,96  

6 Cx 

Amido de milho: embalagem primária e secundária 
deverá constar de forma clara e indelével as 
seguintes informações: Identificação do produto, 
registro em órgão competente, caixa de 500 gr. 

              
341  

 R$       
5,68  

 R$              
1.936,88  

7 kg 

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. 
Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. 

          
5.673  

 R$     
13,53  

 R$            
76.755,69  

8 Cx 

Aveia em flocos inteiros. 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, 
pode ser também em embalagem de 200gr a 500gr. 

                
84  

 R$       
5,77  

 R$                 
484,68  

9 Cx 

Banana nanica para o consumo fresco, o fruto 
deverá ter diâmetro igual a 32 mm e comprimento 
igual a 16 cm. Não será tolerado defeitos que 
prejudiquem o consumo como dano mecânico, 
passado ferimento, podridão dano ou pragas. O 
produto deverá estar fresco isento de substancias 
terrosas sujidades ou corpos estranhos aderido à 
superfície externa e no ponto de consumo. 

          
1.282  

 R$     
49,90  

 R$            
63.971,80  
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10 kg 

Batata inglesa para consumo fresco, beneficiamento 
comum Lavada ou escovada. O calibre da batata 
“Média” é maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 
42mm. Não serão tolerados os defeitos externos e 
internos que prejudiquem o consumo: brotamento, 
esverdeamento, embonecamento grave, rachadura 
profunda, podridões e coração negro e mancha 
chocolate. O produto deverá estar fresco, isento de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa e no ponto de 
consumo. 

          
8.878  

 R$       
2,97  

 R$            
26.367,66  

11 pact. 

Batata palha: De primeira qualidade, íntegra e 
crocante. Ingredientes: batata, óleo vegetal e sal. 
Embalado em plástico resistente com identificação 
do produto, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação, informações nutricionais e prazo de 
validade. Embalagem de 500 gr. 

              
824  

 R$       
9,18  

 R$              
7.564,32  

12 pact. 

Biscoito tipo rosquinha doce sabores 
(coco/chocolate): Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico e óleos ou gordura vegetal. O 
produto poderá conter no máximo 0,2 gramas de 
gordura trans na porção de 30 gramas. Os biscoitos 
deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de 
acordo com as legislações vigentes. Validade mínima 
de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 500 
gr 

          
1.855  

 R$       
4,64  

 R$              
8.607,20  

13 pact. 

Biscoito tipo aperitivo salgado: Leite condensado lata 
de 395 gramas, obtido pela desidratação do leite, 
adicionado de sacarose ou glicose. Os biscoitos 
deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de 
acordo com as legislações vigentes. Validade mínima 
de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 500 
gr. 

          
1.940  

 R$       
4,80  

 R$              
9.312,00  

14 pact. 

Biscoito Cream Cracker ou água e sal - Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
trigo integral, gordura vegetal, soro de leite, açúcar, 
sal, emulsificante: lecitina de soja e fermentos 
químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio. Contém Glúten. Apresentando cor, odor, 
sabor e textura característica do produto fabricado a 
partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e 
em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 
os biscoitos queimados, quebradiços, de caracteres 
organolépticos anormais. Os biscoitos deverão 
apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo 
com as legislações vigentes Embalagem primária 
dupla em pacotes impermeáveis lacrados com peso 
líquido de 200 g ou 400g; embalagem secundária de 
caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses a 
contar da entrega. 

          
2.413  

 R$       
2,98  

 R$              
7.190,74  
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15 pact. 

Biscoito doce tipo Maria, Leite ou Maisena - 
Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal 
hidrogenada; açúcar; amido de milho; apresentando 
cor, odor, sabor e textura característica do produto 
fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, 
isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de 
gordura trans e em perfeito estado de conservação. 
Serão rejeitados os biscoitos queimados, 
quebradiços, de caracteres organolépticos anormais. 
Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho 
uniforme e de acordo com as legislações vigentes, 
embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400g; embalagem 
secundária de caixa de papelão. Validade mínima de 
6 meses a contar da entrega. 

          
2.288  

 R$       
4,23  

 R$              
9.678,24  

16 kg 

Carne de frango tipo filé de peito (IQF) – Meio peito, 
sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem 
tempero. Devem ser congelados individualmente - 
INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF). Aspecto 
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas, com 
registro no SIF ou SISP. Temperatura de entrega -
12ºC ou inferior. Validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. Embalagem primária: de 
1kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de 
baixa densidade, contendo etiqueta primária com 
rotulagem de acordo com legislação vigente(RDC 
360), contendo nome e composição do produto, lote, 
data de fabricação, validade, número do registro do 
orgão oficial CNPJ, endereço do fabricante e 
distribuidor aprovada para contato direto com 
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 dda 
ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, 
sem perfurações ou vazamentos. Prazo de validade; 
Minimo de 12 meses.Embalagem secundária do 
produto deverá ser em caix de papelão fresco 
reforçado, adequado ao empilhamento 
recomendado, lacrada com fita adesiva, resisitente a 
danos durante o transporte u armanezamento e qua 
garanta a integridade do produto de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
cacacteristicas do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas 
fisica-quimicas. 

          
3.533  

 R$       
8,39  

 R$            
29.641,87  
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17 kg 

Carne de frango tipo filezinho de frango sem pele e 
sem osso (IQF)- Filé sassami com/ou sem tendão, 
congelado individualmente, sem tempero. Devem ser 
congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK 
FROZEN – (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, com registro no SIF ou 
SISP. Temperatura de entrega -12ºC ou inferior. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. Embalagem primária: de 1 kg a 2 kg, em 
sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, 
contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo 
com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e 
composição do produto, lote, data de fabricação, 
validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, 
endereço do fabricante e distribuidor aprovada para 
contato direto com alimentos, de acordo com a 
resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente 
na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. 
Prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Embalagem 
secundária: Embalagem secundária do produto 
deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as características 
físico-químicas. 

          
3.183  

 R$     
11,21  

 R$            
35.681,43  

18 kg 

Carne de Frango em pedaços congelados coxa, 
sobrecoxa 1) - coxa 2) Carne de frango tipo coxa e 
sobrecoxa desossada, sem pele congelada com 
adição de água de no máximo de 6%, sem tempero. 
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. Com registro do produto em órgão de 
Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIP). Validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 
Temperatura de entrega – 12°C ou inferior. 
embalagem primária: de 1 kg a 1,1kg, em sacos 
plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo 
etiqueta primária com rotulagem de acordo com 
legislação vigente (RDC 360), contendo nome e 
composição do produto, lote, data de fabricação, 
validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, 
endereço do fabricante e distribuidor aprovada para 
contato direto com alimentos, de acordo com a 
resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente 
na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. 
Prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Embalagem 
secundária: secundária do produto deverá ser em 
caixa de papelão reforçado, adequado ao 

          
4.060  

 R$       
6,59  

 R$            
26.755,40  
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empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as características 
físico-químicas. 

19 kg 

Carne moída bovina congelada (IQF) – Corte (acém, 
músculo ou paleta), sem tempero. Devem ser moídos 
em equipamento apropriado e congelados em túnel 
de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL 
QUICK FROZEN) para congelamento individual, 
mantida a temperatura máxima de -12°C ou inferior. 
Aspecto e cor próprios, não amolecidos, não 
pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e 
sabor característico do produto. Não deverá 
apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de 
cartilagens e ossos, inspecionado pelo Serviço de 
Inspeção Federal (SIF). embalagem primária: 
Embalagem em sacos plásticos de polietileno de 
baixa densidade, contendo etiqueta primária com 
rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 
360), aprovada para contato direto com alimentos, de 
acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com 
selagem a quente na base e na boca, sem 
perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. 
informações nutricionais: proteína: mínimo 20%; 
gordura: máximo 10%; prazo de validade: mínimo de 
12 meses. armazenamento: armazenar e conservar a 
temperatura de até – 12ºc ou mais frio. embalagem 
secundária: embalagem secundária do produto 
deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as características 
físico-químicas. 

          
3.248  

 R$     
22,50  

 R$            
73.080,00  
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20 kg 

Carne suína, traseiro, corte de pernil sem osso em 
cubos. 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 
apo nevroses, 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. Validade mínima de 12 
meses. Temperatura de entrega – 12°C ou inferior. 
Com Número do Registro do Órgão Competente SIF 
ou SISP. 

          
3.030  

 R$     
14,29  

 R$            
43.298,70  

21 kg 

Carne bovina dianteiro, sem osso corte musculo em 
cubos 3x3 acém ou músculo. Com selo de inspeção 
federal (SIF), Primária: embalagem em sacos 
plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo 
etiqueta primária com rotulagem de acordo 
comlegislação vigente (RDC 360), aprovada para 
contato direto com alimentos, de acordo com a 
resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente 
na base e na boca, sem perfurações ou 
vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Informações 
nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 
10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. 
Armazenamento: Armazenar e conservar a 
temperatura de até –12ºC ou mais frio, embalagem 
secundária: 
secundária do produto deverá ser em caixa de 
papelão reforçado, adequado ao empilhamento 
recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a 
danos durante o transporte ou armazenamento e que 
garanta a integridade do produto durante todo o seu 
período de validade, transportada em condições que 
preservem tanto as características do alimento 
congelado, como também a qualidade do mesmo 
quanto as características físico-químicas 

          
1.195  

 R$     
17,64  

 R$            
21.079,80  
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22 kg 

Carne bovina in natura corte em cubos/ congelada 
(IQF):Carne bovina in natura corte em cubos/ congelada 
(IQF):Ingredientes: Carne bovina, sem tempero, músculo 
ou paleta em cubos, devem ser congelados 
individualmente - INDIVIDUALQUICK FROZEN – (IQF). 
Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto 
deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os 
produtos de origem animal utilizados deverão ser 
provenientes de estabelecimento inspecionado pelo 
Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: refile, 
equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda 
congelada, corta-se em cubos com equipamento 
apropriado e são encaminhados para o túnel de 
congelamento com tecnologia IQF para congelamento 
individual. Embalagem primária: Embalagem em sacos 
plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo 
etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação 
vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com 
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, 
com selagem a quente na base e na boca, sem 
perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. 
Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: 
máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. 
Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de 
até –12ºC ou mais frio. Embalagem secundária: 
Embalagemsecundária do produto deverá ser em caixa de 
papelão reforçado, adequado ao empilhamento 
recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos 
durante o transporte ou armazenamento e que garanta a 
integridade do produto durante todo o seu período de 
validade, transportada em condições que preservem tanto 
as características do alimento congelado, como também a 

qualidade do mesmo quanto as características físico-
químicas. 

          
2.170  

 R$     
20,31  

 R$            
44.072,70  
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23 kg 

Carne Bovina In Natura em Iscas/ Congelada (IQF): 
ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte 
patinho emiscas, devem ser congelados 
INDIVIDUALMENTE QUICK FROZEN – (IQF). Toda 
matéria prima utilizada na elaboração do produto 
deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e 
os produtos de origem animal utilizados deverão ser 
provenientes de estabelecimento inspecionado pelo 
Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, 
equalização e congelamento da peça. Com apeça 
ainda congelada, corta-se em iscas com 
equipamentoapropriado e são encaminhados para o 
túnel de congelamento com tecnologia IQF para 
congelamento individual. Embalagem primária: 
Embalagem em sacos plásticos de polietileno de 
baixa densidade, contendo etiqueta primária com 
rotulagem de acordo comlegislação vigente (RDC 
360), aprovada para contato direto com alimentos, de 
acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com 
selagem a quente na base e na boca, sem 
perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. 
Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; 
Gordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 
12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar 
a temperatura de até –12ºC ou mais frio. Embalagem 
secundária: Embalagemsecundária do produto 
deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as características 
físico-químicas. 

              
655  

 R$     
19,90  

 R$            
13.034,50  

24 kg 

Cebola para consumo fresco, branca ou roxa, 
cobertura integra e Ausente de Catafilo, diâmetro da 
cebola“Média”deve ser maior ou igual a 60mm e 
menor ou igual a 74mm, e recebe a 
denominação“Média"Não serão tolerados os defeitos 
externos e internos que prejudiquem o consumo: 
Brota do, Dano Mecânico, Mancha Negra (Carvão), 
Ausência de Catafilos e Podre. Não será tolerado na 
cebola integra a ausência de catafilo(pelada) O 
produto deverá estar fresco, isento de substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa e no ponto de consumo. 

              
615  

 R$       
2,49  

 R$              
1.531,35  

25 Cx 
Chá mate tostado - Embalagem: Caixa de 250 
gramas. 

          
1.989  

 R$       
5,13  

 R$            
10.203,57  
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26 Pote 

Doce de leite cremoso: leite pasteurizado integral e 
/ou leite em pó reconstituído, açúcar e cacau em pó 
concentrado protico de soro de leite, bicarbonato de 
sódio, conservador: sorbato de potássio, 
estabilizante de citrato de sódio e enzima de lactase 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. Com 
embalagem de plástico em polipropileno ou lata com 
revestimento apropriado, de 400 gr (pote) . 

          
2.016  

 R$       
5,47  

 R$            
11.027,52  

27 lata/saches 

Extrato de tomate simples, concentrado, de 
caracteres organolépticos (sabor, cheiro, cor e 
aspecto) normais. Deverá ser preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sem pele e sementes. O 
produto deverá ser isento de fermentações e não 
indicar processamento. Validade mínima de 6 meses 
a contar da entrega. Embalagem de 350 gr. 
acondicionadas em caixas com 24 unidades. 

              
900  

 R$       
3,51  

 R$              
3.159,00  

28 lata  

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 ser isento de fermentações e não 
indicar processamento. Embalagem de 4 KG. 

          
1.104  

 R$     
27,20  

 R$            
30.028,80  

29 kg 

Farinha de milho amarela, produto obtido pela ligeira 
torração do grão de milho, desgerminado ou não, 
previamente macerado, socado e peneirado. Deverá 
ser fabricado de matérias primas sãs e limpas 
isentas de matérias terrosas e parasitos. Não 
poderão estar úmidas e rançosas. Validade mínima 
de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 1kg. 

          
2.054  

 R$       
4,50  

 R$              
9.243,00  

30 lata 
Farinha láctea. Alimento a base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, 
sais minerais, sal e aveia. Lata de 400 gr 

                
82  

 R$     
14,00  

 R$              
1.148,00  

31 kg 

Farinha de trigo Especial sem fermento,   
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido 
fólico, produto obtido a partir de cereal limpo 
desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria 
terrosa e em perfeito estado de conservação, sem 
umidade, fermentada ou rançosa, aspecto de pó fino, 
cor branca embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 
kg. 

              
320  

 R$       
2,96  

 R$                 
947,20  
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32 kg 

Feijão comum carioca tipo 1. Grão comestível de 
feijão in natura, proveniente da espécie Phaseolus 
Vulgaris. Constituído no mínimo 95% de grãos 
inteiros e sãos, na cor caraterística a variedade 
correspondente de tamanho e formato naturais, 
maduros, isento de material terroso, sujidade e 
mistura de outras variedades e espécies, limpos e 
secos. Bom teor de umidade máxima de 15%, deverá 
ser da safra corrente. Ausência de larvas, parasitos e 
detritos animais ou vegetais. No rótulo da 
embalagem primária e secundária deverão constar 
principalmente, de forma clara e indelével, as 
seguintes informações: 1. Identificação do produto, 
inclusive a marca; 2. Nome e endereço do fabricante; 
3. Data de fabricação; 4. Data de validade ou prazo 
máximo para consumo; 5. Número do lote; 6. 
Informação nutricional. Devendo atender a legislação 
vigente. 

          
9.250  

 R$       
7,47  

 R$            
69.097,50  

33 kg 

Feijão preto Tipo 1, constituído de no mínimo de 95% 
de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a 
variedade correspondente de tamanho e formatos 
naturais maduros,e secos, não poderão apresentar 
detritos animais, vegetais ou carunchos. Validade 
mínima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem 
1 kg. 

              
910  

 R$       
3,55  

 R$              
3.230,50  

34 Unid. 

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 farinha, amiso ou 
féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. 
Contendo no ingrediente Bicarbonato de sódio, 
carbonato de cálcio e fosfato monocálcico - 
Embalagem de 100 gramas (lata) 

              
260  

 R$       
2,08  

 R$                 
540,80  

35 kg 

Flocos açucarado de milho com sabor natural, 
obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, 
secos, laminados e tostados, recobertos por açúcar 
refinado, extrato de malte, sal refinado, água. Não 
apresentar umidade. Validade mínima de 6 meses a 
contar da entrega. – Embalagem de 1kg. 

              
522  

 R$       
7,16  

 R$              
3.737,52  

36 lata 

Fórmula Infantil: Alimento para situação metabólica 
especial com alergia a proteína do leite, produto a 
base de soja livre de lactose e sacarose. Com 
ingredientes naturais e livre de corantes e 
aromatizantes artificiais, sem lactose. A embalagem 
não poderá apresentar amassada ou enferrujada e 
deverá conter data de validade, fabricação e número 
do lote. Embalagem de 380 a 400 gr. 

                
84  

 R$     
21,09  

 R$              
1.771,56  

37 lata 

Fórmula infantil para lactantes e de seguimento para 
lactantes e ou/crianças de primeira infância 
destinados a necessidades dietoterápicas especificas 
com restrição de lactose a base de proteína 
hidrolisada de arroz com nucleotídeos e taurina. 400 
gr 

                
84  

 R$     
14,21  

 R$              
1.193,64  
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38 kg 

Fubá de milho mimoso Produto obtido pela moagem 
do grão de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico 
(para preparo de polenta). Fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 
terrosas e parasitas, não apresentar umidade e 
ranço. Deve constar data de validade, informações 
nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Obrigatória: 
Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 
0,5kg a 1 Kg. 

              
986  

 R$       
2,30  

 R$              
2.267,80  

39 Pote 

Geleia de frutas: Sabor Amora, Morango, 
Framboesa.  Produzido com 50% de fruta. Sem 
conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira 
ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da 
fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem 
de 230 gramas (pote). 

          
1.560  

 R$       
4,87  

 R$              
7.597,20  

40 litro 

Iogurte de frutas, leite utilizado na fabricação do 
iogurte, pode ser em natureza, reconstruído, 
pasteurizado ou esterilizado, integral ou sem 
desidratado, inspecionado pelo Serviço de Inspeção 
Federal (SIF); Embalagem de 1 litro. 

          
2.126  

 R$       
5,16  

 R$            
10.970,16  

41 Cx 

Laranja madura frutos de tamanho médio, no grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor 
espécie uniformes, sem ferimentos ou defeitos, 
firmes e com brilho. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. Embalagem caixa plástica vazada 
higienizada com peso líquido de 20 kg, resistentes de 
forma que os produtos sejam entregues íntegros. 

          
1.269  

 R$     
45,00  

 R$            
57.105,00  

42 litro 

Leite zero lactose semidesnatado, enzima lactase e 
estabilizantes trifosfatos de sódio, monofosfato 
monossódico, difosfato dissódico e citrato de sódio. 
não contém glúten. alérgicos: contém leite. 

              
664  

 R$       
4,00  

 R$              
2.656,00  

43 litro 

Leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao 
processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) 
embalagem primaria: Cartonada asséptica 
Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a 
integridade e qualidade do produto, apto para a 
alimentação humana mediante processos 
tecnologicamente adequados.  Rotulagem: Deve 
atendera legislação vigente. Nota: Produto com 
registro obrigatório no mapa (SIF). 

        
18.464  

 R$       
3,49  

 R$            
64.439,36  

44 litro Leite de soja, embalagem de   tetra de 1 litro 
              

290  
 R$       
6,34  

 R$              
1.838,60  
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45 kg 

Linguiça tipo toscana– pacote com 02 kg a 05 kg, 
temperatura até 5° C, embalagem à vácuo. Linguiça 
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. 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”, termo formada, resistente, 
transparente, atóxica, com capacidade para 5 (cinco) 
quilos do produto. A embalagem secundária do 
embutido 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. 

          
2.720  

 R$     
12,61  

 R$            
34.299,20  

46 kg 

Maçã Nacional para consumo fresco deve ter: Cor 
vermelha, brilho intenso, consistência firme, polpa 
suculenta, tamanho Médio com peso médio entre 
133 gramas e 164 gramas. Não são tolerados os 
defeitos externos e internos que prejudiquem muito o 
consumo e a segurança do alimento: Danos 
mecânicos, defeitos de casca superiores a 30 mm², 
Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesão 
aberta, Murcha, Passada, Podridão. A maçã Imatura 
pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada 
na casa. O produto deverá estar fresco, isento de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa e no ponto de 
consumo. 

          
2.720  

 R$       
4,39  

 R$            
11.940,80  

47 pact. 

Macarrão espaguete de sêmola e ovos para 
macarronada, número 8, obrigatória: Farinha de trigo 
tipo 1, semolina ou sêmola de trigo, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, corante, embalagem de 500 gr. 

          
3.018  

 R$       
1,57  

 R$              
4.738,26  

48 pact. 

Macarrão massinha de sêmola para sopa: 
Obrigatório a farinha de trigo especial ou sêmola de 
trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Tipo:conchinha, alfabeto, anelzinho. Embalagem de 
500g 

              
302  

 R$       
2,84  

 R$                 
857,68  
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49 pact. 

Macarrão tipo parafuso com ovos, fabricado a partir 
de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-las antes da 
cocção, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Na embalagem não poderá haver mistura 
de outros tipos de macarrão. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de duas vezes a mais do 
peso antes da cocção. Validade mínima de 6 meses 
a contar da entrega. – Embalagem 500g. 

          
3.102  

 R$       
1,95  

 R$              
6.048,90  

50 pote 

Maionese com sal, livre de gorduras trans, 
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 
aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de 
outras características indesejáveis. Embalagem de 
500 gramas. 

          
1.126  

 R$       
4,60  

 R$              
5.179,60  

51 kg 

Mamão formosa para consumo fresco, deve ter: de 
25% a 50% da superfície da casca amarelada, cada 
unidade deverá pesar de 0,75 a 1,35 Kg, 
consistência firme e poupa suculenta. Não são 
tolerados os defeitos externos e internos que 
prejudiquem muito o consumo e a segurança do 
alimento como: Danos mecânicos, Defeitos de polpa, 
podridão, ferimentos ou imaturo ou polpa 
esverdeada. 

          
1.220  

 R$       
3,97  

 R$              
4.843,40  

52 Pote 

Margarina: Óleos vegetais líquidos e 
preferencialmente leite ou seus constituintes, sal, 
água e outros componentes. O produto poderá 
conter no máximo, 0,2 gramas de gordura trans. na 
porção de 10 gramas e 50 mg de sódio na porção de 
10 gramas.  Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e 
cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos 
de sabor ranço e de outras características 
indesejáveis – 80% lipídio. Embalagem de 500g. 

          
1.607  

 R$       
6,36  

 R$            
10.220,52  

53 Unid. 

Melancia Média para consumo fresco deverá ter 
peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem 
deformação e ausentes de danos mecânicos e 
doenças. Deverá apresentar grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Não será tolerado defeitos como: podridão, 
passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa 
branca, deformação, oco, imaturo e queimado de sol, 
O produto deverá estar fresco, isento de substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa e no ponto de consumo. 

          
1.253  

 R$     
16,00  

 R$            
20.048,00  

54 pact. 

 Milho de pipoca: Grãos de milho de pipoca. Tipo 1. 
Preparado com matérias-primas sãs, limpas, isenta 
de matérias terrosas, parasitos e detritos animais ou 
vegetais, com no máximo 15% de umidade. 
Embalagem de polietileno atóxico resistente com 
peso líquido de 500g. 

              
512  

 R$       
2,27  

 R$              
1.162,24  
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55 pact. 

Milho para canjica: Tipo 1 grupo fina, subgrupo 
branca, classe branca. Preparado com matérias-
primas sãs, limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e detritos animais ou vegetais. Embalagem 
de polietileno atóxico resistente com peso líquido de 
500g. Validade mínima de seis meses. 

              
215  

 R$       
1,91  

 R$                 
410,65  

56 litro 

Óleo de soja refinado tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, 
neutralização, clarificação, frigorificação ou não 
demanda de desodorização, embalagens integras 
pet ou lata- 900 ml. 

          
5.127  

 R$       
4,35  

 R$            
22.302,45  

57 duzias 
Ovos de galinha brancos, tipo grande, casca lisa, 
limpos e não trincados, novos, embalado em dúzias, 
ou cartelas em 2,5 dúzias em caixa de papelão. 

              
949  

 R$       
5,90  

 R$              
5.599,10  

58 kg 
Pão francês - 50 gr, Ingredientes: farinha de trigo, 
fermento biológico e sal. 

        
13.321  

 R$     
10,90  

 R$         
145.198,90  

59 pact. 
 Pão - Bisnaguinha, obrigatório: Farinha de trigo 
(enriquecida com ferro e ácido fólico), fermento 
biológico, sal, água e outros ingredientes. 300g.  

              
375  

 R$       
4,91  

 R$              
1.841,25  

60 pact. 

Pão de forma: Farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal refinado, 
glúten, soro de leite em pó, conservador propionato 
de cálcio, estabilizante lecitina de soja e estearoil 2 - 
lactil lactato de cálcio e acidulante ácido ascórbico. 
Embalagem de 500 gr 

              
500  

 R$       
5,21  

 R$              
2.605,00  

61 Unid. 

Placas de bolo: bolo em placas sabor chocolate ou 
branco obrigatório farinha de trigo enriquecida em 
ferro e ácido fólico, fécula ou amido fermento químico 
açúcar e ovos. gordura vegetal ou média de 38 cm x 
58 cm 

              
457  

 R$     
30,00  

 R$            
13.710,00  
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62 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. 
Características 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 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.  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, 
número do lote. 

          
1.401  

 R$     
24,50  

 R$            
34.324,50  

63 pact. 

Pó de café Torrado e moído, procedente de grãos 
sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionados 
em pacote aluminizado alto, íntegro, resistente. Com 
selo da ABIC – Com tolerância de 1% de impurezas 
como cascas, paus, etc., com ausência de larvas, 
parasitos e substâncias estranhas, cafeína mínima 
de 0,7%p/p – Embalagem tipo almofada de 500g. 

          
3.055  

 R$       
7,25  

 R$            
22.148,75  
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64 kg 

Quibe de carne bovina - sem pimenta, produto obtido 
pelo processamento da porção comestível da carne 
bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina, 
cebola, proteína de soja, sal, proteína animal de 
colágeno, alho, hortelã e antioxidante eritoblasto de 
sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do 
produto deve ser de qualidade comprovadamente 
alimentar e os produtos de origem animal utilizados 
deverão ser provenientes de estabelecimento 
inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal 
(SIF),  Embalado em embalagem de polietileno 
atóxica, transparente e resistente, com etiqueta 
identificando, mantido a temperatura máxima de -
12°C e apresentar-se em formato adequado, íntegros 
e de consistência própria com 50g. Proteína mín. 
11g, Lipídeos máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 
100g. Embalagem primária: 2 kg. Embalagem 
secundária: 4 kg. Transportada em condições que 
preservem tanto as características do alimento 
congelado, como também a qualidade do mesmo 
quanto as características físico-químicas. validade de 
180 dias.  

          
1.765  

 R$     
14,85  

 R$            
26.210,25  

65 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 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo -
livre de umidade. Embalagem de 1 kg. 

          
1.523  

 R$       
1,31  

 R$              
1.995,13  

66 kg 

Salsicha: Emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais 
de 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 submetido a um processo térmico adequado. Obrigatória: 
Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 
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 e felinos .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, termos soldado. 
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 liquido 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. 

          
3.230  

 R$       
7,38  

 R$            
23.837,40  
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67 litro 

Suco concentrado de abacaxi com 60 a 90 % de 
polpa natural, sem refrigeração, sem adição de 
açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 
1/9. Ração. Embalagem pet com registro no 
Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade 
mínima de 6 meses. Embalagem de  1 L. 

          
1.265  

 R$       
3,89  

 R$              
4.920,85  

68 litro 

Suco concentrado de caju com 60 a 90 % de polpa 
natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, 
sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. 
Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da 
Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 
meses. Embalagem de 1 L. 

          
1.040  

 R$       
7,22  

 R$              
7.508,80  

69 litro 

Suco concentrado de goiaba com 60 a 90 % de polpa 
natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, 
sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/4. 
Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da 
Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 
meses. Embalagem de 1 L. 

          
1.445  

 R$       
9,21  

 R$            
13.308,45  

70 litro 

Suco concentrado de manga com 60 a 90 % de 
polpa natural, sem refrigeração, sem adição de 
açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 
1/4. Ração. Embalagem pet com registro no 
Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade 
mínima de 6 meses. Embalagem de 1 L. 

          
1.030  

 R$       
4,52  

 R$              
4.655,60  

71 litro 

Suco concentrado de uva com 60 a 90 % de polpa 
natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, 
sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. 
Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da 
Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 
meses. Embalagem de 1 L. 

          
1.160  

 R$     
10,76  

 R$            
12.481,60  

72 litro 
Suco de soja sabor de frutas, embalagem de 1 litro 
em caixa de tetra Park. 

              
734  

 R$       
4,18  

 R$              
3.068,12  

73 litro 
Suco de soja sabor de frutas, embalagem de 200 ml 
em caixa de Tetra Park. 

          
1.145  

 R$       
2,40  

 R$              
2.748,00  

74 kg 

Trigo para quibe: Grãos limpos processados, 
embalagem em sacos plásticos transparentes, 
limpos, não violados, resistentes e que garantam a 
integridade do produto. 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. Embalagem de 500gr 

              
952  

 R$       
2,43  

 R$              
2.313,36  
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3.1 – O município de Nova Campina reserva-se o direito de não aceitar o objeto em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório podendo cancelar a contratação e 
aplicar a empresa as medidas cabíveis e constantes na legislação em vigor.  
 
 
 

Nova Campina/SP, 01 de setembro de 2020 
 
 
 
 

Jucemara Fortes do Nascimento 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

75 frascos 

Vinagre Fermentado acético de álcool (vinagre de 
álcool claro): produto obtido pela fermentação acética 
de uma mistura hidroalcóolica originária do álcool, 
fermentado acético de maçã, fermentado acético de 
vinho tinto ou branco devendo conter acidez de 
4,0%. Validade mínima de 6 meses a contar da 
entrega. – Embalagem 750 ml. 

          
1.362  

 R$       
2,16  

 R$              
2.941,92  

  
 R$      
1.325.298,25  
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 
TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão 

Eletrônico nº 042/2020 – Processo nº 1621/2020, instaurada pela Prefeitura Municipal de 

Nova Campina, que a empresa:  

 

1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 

27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o 

menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto 

Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de 

outubro de 2002;  

 

2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;  

 

3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  

 

4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.  

 

5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.  

 

__________, ... de ...................... de 20__. 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO 

EDITAL 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos 

constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 42/2020 – Processo nº 1621/2020 e seu(s) 

ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências 

ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação. 

 

Data: 

 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de Nova Campina  

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020 – PROCESSO Nº 1621/2020 

Fornecedor: 

CNPJ:                                                                      Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                Bairro: 

CEP:                                 Cidade:                            Estado: 

Telefone:                                                                 E-mail: 

Banco:                               Agência:                         Conta Corrente: 

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias. 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: 

Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no 

Edital: 
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ITEM UNID. DESCRIÇAO 
Quant. 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor Total 

1 kg 

Almôndega bovina congelada industrializada, com 
peso aproximado de 15g a 25g, composta de carne 
bovina, água, proteína texturizada de soja, farinha de 
rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos 
naturais e outros componentes característicos do 
produto, com redução de sódio até 350 mg/ 100 g. 
Lacradas, devidamente identificadas com o nome do 
fabricante, marca, peso líquido, com registro no SIF 
ou SISP, número do lote e data de validade. Validade 
mínima de 180 dias e não poderá ter a data de 
fabricação anterior a 30 dias da data de entrega. 
Temperatura de entrega -12ºC ou inferior. 
Embalagem primária: de 1 a 2 kg, em sacos plásticos 
de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta 
primária com rotulagem de acordo com legislação 
vigente (RDC 360), contendo nome e composição do 
produto, lote, data de fabricação, validade, número 
do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do 
fabricante e distribuidor aprovada para contato direto 
com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da 
ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, 
sem perfurações ou vazamentos. Embalagem 
secundário: Embalagem secundária do produto 
deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade, do mesmo, quanto às características 
físico-químicas. 

          
2.382    

2 Unid. 

Abacaxi perola médio, para consumo fresco, deverá 
ter o peso mínimo de 1,20 Kg e máximo de 1,49 Kg 
por unidade, apresentar polpa branca e suculenta. O 
abacaxi deverá obedecer a um padrão mínimo de 
qualidade, não sendo tolerados os defeitos externos 
e internos que prejudiquem o consumo: amassado, 
broca, faiscação, sem coroa, injúria por frio, mancha 
chocolate, passado, imaturo, podridão e queimado 
do sol. Outras Exigências: O produto deverá estar 
fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no 
ponto de consumo. Obediência á Portaria INMETRO 
nº 157/02 e resolução CVS nº 15/91 e as legislações 
pertinentes da área de alimentos. 

              
460    



                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA 
                                                                           Estado de São Paulo 
                                                                        CNPJ 60.123.072/0001-58 
 

 

 

 

 
47 

3 Kg 

Achocolatado em pó instantâneo com vitaminas, 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 contendo glúten - Embalagem de 800 
gr. 

          
1.673    

4 Kg 

Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana 
de açúcar livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa, parasitas e de detritos animais ou vegetais - 
embalagem 5 Kg. Validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

          
2.652    

5 kg 

Alho para consumo fresco em bulbo inteiro. 
Coloração de película do bulbilho: Branco e Roxo. O 
Alho Branco apresenta predominância da coloração 
branca no bulbilho, podendo apresentar listras 
arroxeadas ou de outras colorações. O Alho Roxo 
apresenta predominância da coloração roxa em 
todos os bulbilhos. Não sendo tolerados os defeitos 
externos e internos que prejudiquem o consumo: 
brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa 
exposta por perfuração de praga ou dano mecânico, 
quebrado, queimado. 

              
718    

6 Cx 

Amido de milho: embalagem primária e secundária 
deverá constar de forma clara e indelével as 
seguintes informações: Identificação do produto, 
registro em órgão competente, caixa de 500 gr. 

              
341    

7 kg 

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. 
Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. 

          
5.673    

8 Cx 

Aveia em flocos inteiros. 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, 
pode ser também em embalagem de 200gr a 500gr. 

                
84    

9 Cx 

Banana nanica para o consumo fresco, o fruto 
deverá ter diâmetro igual a 32 mm e comprimento 
igual a 16 cm. Não será tolerado defeitos que 
prejudiquem o consumo como dano mecânico, 
passado ferimento, podridão dano ou pragas. O 
produto deverá estar fresco isento de substancias 
terrosas sujidades ou corpos estranhos aderido à 
superfície externa e no ponto de consumo. 

          
1.282    
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10 kg 

Batata inglesa para consumo fresco, beneficiamento 
comum Lavada ou escovada. O calibre da batata 
“Média” é maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 
42mm. Não serão tolerados os defeitos externos e 
internos que prejudiquem o consumo: brotamento, 
esverdeamento, embonecamento grave, rachadura 
profunda, podridões e coração negro e mancha 
chocolate. O produto deverá estar fresco, isento de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa e no ponto de 
consumo. 

          
8.878    

11 pact. 

Batata palha: De primeira qualidade, íntegra e 
crocante. Ingredientes: batata, óleo vegetal e sal. 
Embalado em plástico resistente com identificação 
do produto, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação, informações nutricionais e prazo de 
validade. Embalagem de 500 gr. 

              
824    

12 pact. 

Biscoito tipo rosquinha doce sabores 
(coco/chocolate): Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico e óleos ou gordura vegetal. O 
produto poderá conter no máximo 0,2 gramas de 
gordura trans na porção de 30 gramas. Os biscoitos 
deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de 
acordo com as legislações vigentes. Validade mínima 
de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 500 
gr 

          
1.855    

13 pact. 

Biscoito tipo aperitivo salgado: Leite condensado lata 
de 395 gramas, obtido pela desidratação do leite, 
adicionado de sacarose ou glicose. Os biscoitos 
deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de 
acordo com as legislações vigentes. Validade mínima 
de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 500 
gr. 

          
1.940    

14 pact. 

Biscoito Cream Cracker ou água e sal - Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
trigo integral, gordura vegetal, soro de leite, açúcar, 
sal, emulsificante: lecitina de soja e fermentos 
químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio. Contém Glúten. Apresentando cor, odor, 
sabor e textura característica do produto fabricado a 
partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e 
em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 
os biscoitos queimados, quebradiços, de caracteres 
organolépticos anormais. Os biscoitos deverão 
apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo 
com as legislações vigentes Embalagem primária 
dupla em pacotes impermeáveis lacrados com peso 
líquido de 200 g ou 400g; embalagem secundária de 
caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses a 
contar da entrega. 

          
2.413    
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15 pact. 

Biscoito doce tipo Maria, Leite ou Maisena - 
Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal 
hidrogenada; açúcar; amido de milho; apresentando 
cor, odor, sabor e textura característica do produto 
fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, 
isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de 
gordura trans e em perfeito estado de conservação. 
Serão rejeitados os biscoitos queimados, 
quebradiços, de caracteres organolépticos anormais. 
Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho 
uniforme e de acordo com as legislações vigentes, 
embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400g; embalagem 
secundária de caixa de papelão. Validade mínima de 
6 meses a contar da entrega. 

          
2.288    

16 kg 

Carne de frango tipo filé de peito (IQF) – Meio peito, 
sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem 
tempero. Devem ser congelados individualmente - 
INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF). Aspecto 
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas, com 
registro no SIF ou SISP. Temperatura de entrega -
12ºC ou inferior. Validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. Embalagem primária: de 
1kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de 
baixa densidade, contendo etiqueta primária com 
rotulagem de acordo com legislação vigente(RDC 
360), contendo nome e composição do produto, lote, 
data de fabricação, validade, número do registro do 
orgão oficial CNPJ, endereço do fabricante e 
distribuidor aprovada para contato direto com 
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 dda 
ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, 
sem perfurações ou vazamentos. Prazo de validade; 
Minimo de 12 meses.Embalagem secundária do 
produto deverá ser em caix de papelão fresco 
reforçado, adequado ao empilhamento 
recomendado, lacrada com fita adesiva, resisitente a 
danos durante o transporte u armanezamento e qua 
garanta a integridade do produto de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
cacacteristicas do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas 
fisica-quimicas. 

          
3.533    
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17 kg 

Carne de frango tipo filezinho de frango sem pele e 
sem osso (IQF)- Filé sassami com/ou sem tendão, 
congelado individualmente, sem tempero. Devem ser 
congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK 
FROZEN – (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, com registro no SIF ou 
SISP. Temperatura de entrega -12ºC ou inferior. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. Embalagem primária: de 1 kg a 2 kg, em 
sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, 
contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo 
com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e 
composição do produto, lote, data de fabricação, 
validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, 
endereço do fabricante e distribuidor aprovada para 
contato direto com alimentos, de acordo com a 
resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente 
na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. 
Prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Embalagem 
secundária: Embalagem secundária do produto 
deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as características 
físico-químicas. 

          
3.183    

18 kg 

Carne de Frango em pedaços congelados coxa, 
sobrecoxa 1) - coxa 2) Carne de frango tipo coxa e 
sobrecoxa desossada, sem pele congelada com 
adição de água de no máximo de 6%, sem tempero. 
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. Com registro do produto em órgão de 
Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIP). Validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 
Temperatura de entrega – 12°C ou inferior. 
embalagem primária: de 1 kg a 1,1kg, em sacos 
plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo 
etiqueta primária com rotulagem de acordo com 
legislação vigente (RDC 360), contendo nome e 
composição do produto, lote, data de fabricação, 
validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, 
endereço do fabricante e distribuidor aprovada para 
contato direto com alimentos, de acordo com a 
resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente 
na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. 
Prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Embalagem 
secundária: secundária do produto deverá ser em 
caixa de papelão reforçado, adequado ao 

          
4.060    
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empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as características 
físico-químicas. 

19 kg 

Carne moída bovina congelada (IQF) – Corte (acém, 
músculo ou paleta), sem tempero. Devem ser moídos 
em equipamento apropriado e congelados em túnel 
de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL 
QUICK FROZEN) para congelamento individual, 
mantida a temperatura máxima de -12°C ou inferior. 
Aspecto e cor próprios, não amolecidos, não 
pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e 
sabor característico do produto. Não deverá 
apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de 
cartilagens e ossos, inspecionado pelo Serviço de 
Inspeção Federal (SIF). embalagem primária: 
Embalagem em sacos plásticos de polietileno de 
baixa densidade, contendo etiqueta primária com 
rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 
360), aprovada para contato direto com alimentos, de 
acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com 
selagem a quente na base e na boca, sem 
perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. 
informações nutricionais: proteína: mínimo 20%; 
gordura: máximo 10%; prazo de validade: mínimo de 
12 meses. armazenamento: armazenar e conservar a 
temperatura de até – 12ºc ou mais frio. embalagem 
secundária: embalagem secundária do produto 
deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as características 
físico-químicas. 

          
3.248    
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20 kg 

Carne suína, traseiro, corte de pernil sem osso em 
cubos. 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 
apo nevroses, 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. Validade mínima de 12 
meses. Temperatura de entrega – 12°C ou inferior. 
Com Número do Registro do Órgão Competente SIF 
ou SISP. 

          
3.030    

21 kg 

Carne bovina dianteiro, sem osso corte musculo em 
cubos 3x3 acém ou músculo. Com selo de inspeção 
federal (SIF), Primária: embalagem em sacos 
plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo 
etiqueta primária com rotulagem de acordo 
comlegislação vigente (RDC 360), aprovada para 
contato direto com alimentos, de acordo com a 
resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente 
na base e na boca, sem perfurações ou 
vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Informações 
nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 
10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. 
Armazenamento: Armazenar e conservar a 
temperatura de até –12ºC ou mais frio, embalagem 
secundária: 
secundária do produto deverá ser em caixa de 
papelão reforçado, adequado ao empilhamento 
recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a 
danos durante o transporte ou armazenamento e que 
garanta a integridade do produto durante todo o seu 
período de validade, transportada em condições que 
preservem tanto as características do alimento 
congelado, como também a qualidade do mesmo 
quanto as características físico-químicas 

          
1.195    
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22 kg 

Carne bovina in natura corte em cubos/ congelada 
(IQF):Carne bovina in natura corte em cubos/ congelada 
(IQF):Ingredientes: Carne bovina, sem tempero, músculo 
ou paleta em cubos, devem ser congelados 
individualmente - INDIVIDUALQUICK FROZEN – (IQF). 
Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto 
deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os 
produtos de origem animal utilizados deverão ser 
provenientes de estabelecimento inspecionado pelo 
Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: refile, 
equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda 
congelada, corta-se em cubos com equipamento 
apropriado e são encaminhados para o túnel de 
congelamento com tecnologia IQF para congelamento 
individual. Embalagem primária: Embalagem em sacos 
plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo 
etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação 
vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com 
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, 
com selagem a quente na base e na boca, sem 
perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. 
Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: 
máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. 
Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de 
até –12ºC ou mais frio. Embalagem secundária: 
Embalagemsecundária do produto deverá ser em caixa de 
papelão reforçado, adequado ao empilhamento 
recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos 
durante o transporte ou armazenamento e que garanta a 
integridade do produto durante todo o seu período de 
validade, transportada em condições que preservem tanto 
as características do alimento congelado, como também a 

qualidade do mesmo quanto as características físico-
químicas. 

          
2.170    
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23 kg 

Carne Bovina In Natura em Iscas/ Congelada (IQF): 
ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte 
patinho emiscas, devem ser congelados 
INDIVIDUALMENTE QUICK FROZEN – (IQF). Toda 
matéria prima utilizada na elaboração do produto 
deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e 
os produtos de origem animal utilizados deverão ser 
provenientes de estabelecimento inspecionado pelo 
Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, 
equalização e congelamento da peça. Com apeça 
ainda congelada, corta-se em iscas com 
equipamentoapropriado e são encaminhados para o 
túnel de congelamento com tecnologia IQF para 
congelamento individual. Embalagem primária: 
Embalagem em sacos plásticos de polietileno de 
baixa densidade, contendo etiqueta primária com 
rotulagem de acordo comlegislação vigente (RDC 
360), aprovada para contato direto com alimentos, de 
acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com 
selagem a quente na base e na boca, sem 
perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. 
Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; 
Gordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 
12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar 
a temperatura de até –12ºC ou mais frio. Embalagem 
secundária: Embalagemsecundária do produto 
deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as características 
físico-químicas. 

              
655    

24 kg 

Cebola para consumo fresco, branca ou roxa, 
cobertura integra e Ausente de Catafilo, diâmetro da 
cebola“Média”deve ser maior ou igual a 60mm e 
menor ou igual a 74mm, e recebe a 
denominação“Média"Não serão tolerados os defeitos 
externos e internos que prejudiquem o consumo: 
Brota do, Dano Mecânico, Mancha Negra (Carvão), 
Ausência de Catafilos e Podre. Não será tolerado na 
cebola integra a ausência de catafilo(pelada) O 
produto deverá estar fresco, isento de substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa e no ponto de consumo. 

              
615    

25 Cx 
Chá mate tostado - Embalagem: Caixa de 250 
gramas. 

          
1.989    
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26 Pote 

Doce de leite cremoso: leite pasteurizado integral e 
/ou leite em pó reconstituído, açúcar e cacau em pó 
concentrado protico de soro de leite, bicarbonato de 
sódio, conservador: sorbato de potássio, 
estabilizante de citrato de sódio e enzima de lactase 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. Com 
embalagem de plástico em polipropileno ou lata com 
revestimento apropriado, de 400 gr (pote) . 

          
2.016    

27 lata/saches 

Extrato de tomate simples, concentrado, de 
caracteres organolépticos (sabor, cheiro, cor e 
aspecto) normais. Deverá ser preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sem pele e sementes. O 
produto deverá ser isento de fermentações e não 
indicar processamento. Validade mínima de 6 meses 
a contar da entrega. Embalagem de 350 gr. 
acondicionadas em caixas com 24 unidades. 

              
900    

28 lata  

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 ser isento de fermentações e não 
indicar processamento. Embalagem de 4 KG. 

          
1.104    

29 kg 

Farinha de milho amarela, produto obtido pela ligeira 
torração do grão de milho, desgerminado ou não, 
previamente macerado, socado e peneirado. Deverá 
ser fabricado de matérias primas sãs e limpas 
isentas de matérias terrosas e parasitos. Não 
poderão estar úmidas e rançosas. Validade mínima 
de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 1kg. 

          
2.054    

30 lata 
Farinha láctea. Alimento a base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, 
sais minerais, sal e aveia. Lata de 400 gr 

                
82    

31 kg 

Farinha de trigo Especial sem fermento,   
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido 
fólico, produto obtido a partir de cereal limpo 
desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria 
terrosa e em perfeito estado de conservação, sem 
umidade, fermentada ou rançosa, aspecto de pó fino, 
cor branca embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 
kg. 

              
320    
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32 kg 

Feijão comum carioca tipo 1. Grão comestível de 
feijão in natura, proveniente da espécie Phaseolus 
Vulgaris. Constituído no mínimo 95% de grãos 
inteiros e sãos, na cor caraterística a variedade 
correspondente de tamanho e formato naturais, 
maduros, isento de material terroso, sujidade e 
mistura de outras variedades e espécies, limpos e 
secos. Bom teor de umidade máxima de 15%, deverá 
ser da safra corrente. Ausência de larvas, parasitos e 
detritos animais ou vegetais. No rótulo da 
embalagem primária e secundária deverão constar 
principalmente, de forma clara e indelével, as 
seguintes informações: 1. Identificação do produto, 
inclusive a marca; 2. Nome e endereço do fabricante; 
3. Data de fabricação; 4. Data de validade ou prazo 
máximo para consumo; 5. Número do lote; 6. 
Informação nutricional. Devendo atender a legislação 
vigente. 

          
9.250    

33 kg 

Feijão preto Tipo 1, constituído de no mínimo de 95% 
de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a 
variedade correspondente de tamanho e formatos 
naturais maduros,e secos, não poderão apresentar 
detritos animais, vegetais ou carunchos. Validade 
mínima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem 
1 kg. 

              
910    

34 Unid. 

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 farinha, amiso ou 
féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. 
Contendo no ingrediente Bicarbonato de sódio, 
carbonato de cálcio e fosfato monocálcico - 
Embalagem de 100 gramas (lata) 

              
260    

35 kg 

Flocos açucarado de milho com sabor natural, 
obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, 
secos, laminados e tostados, recobertos por açúcar 
refinado, extrato de malte, sal refinado, água. Não 
apresentar umidade. Validade mínima de 6 meses a 
contar da entrega. – Embalagem de 1kg. 

              
522    

36 lata 

Fórmula Infantil: Alimento para situação metabólica 
especial com alergia a proteína do leite, produto a 
base de soja livre de lactose e sacarose. Com 
ingredientes naturais e livre de corantes e 
aromatizantes artificiais, sem lactose. A embalagem 
não poderá apresentar amassada ou enferrujada e 
deverá conter data de validade, fabricação e número 
do lote. Embalagem de 380 a 400 gr. 

                
84    

37 lata 

Fórmula infantil para lactantes e de seguimento para 
lactantes e ou/crianças de primeira infância 
destinados a necessidades dietoterápicas especificas 
com restrição de lactose a base de proteína 
hidrolisada de arroz com nucleotídeos e taurina. 400 
gr 

                
84    
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38 kg 

Fubá de milho mimoso Produto obtido pela moagem 
do grão de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico 
(para preparo de polenta). Fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 
terrosas e parasitas, não apresentar umidade e 
ranço. Deve constar data de validade, informações 
nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Obrigatória: 
Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 
0,5kg a 1 Kg. 

              
986    

39 Pote 

Geleia de frutas: Sabor Amora, Morango, 
Framboesa.  Produzido com 50% de fruta. Sem 
conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira 
ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da 
fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem 
de 230 gramas (pote). 

          
1.560    

40 litro 

Iogurte de frutas, leite utilizado na fabricação do 
iogurte, pode ser em natureza, reconstruído, 
pasteurizado ou esterilizado, integral ou sem 
desidratado, inspecionado pelo Serviço de Inspeção 
Federal (SIF); Embalagem de 1 litro. 

          
2.126    

41 Cx 

Laranja madura frutos de tamanho médio, no grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor 
espécie uniformes, sem ferimentos ou defeitos, 
firmes e com brilho. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. Embalagem caixa plástica vazada 
higienizada com peso líquido de 20 kg, resistentes de 
forma que os produtos sejam entregues íntegros. 

          
1.269    

42 litro 

Leite zero lactose semidesnatado, enzima lactase e 
estabilizantes trifosfatos de sódio, monofosfato 
monossódico, difosfato dissódico e citrato de sódio. 
não contém glúten. alérgicos: contém leite. 

              
664    

43 litro 

Leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao 
processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) 
embalagem primaria: Cartonada asséptica 
Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a 
integridade e qualidade do produto, apto para a 
alimentação humana mediante processos 
tecnologicamente adequados.  Rotulagem: Deve 
atendera legislação vigente. Nota: Produto com 
registro obrigatório no mapa (SIF). 

        
18.464    

44 litro Leite de soja, embalagem de   tetra de 1 litro 
              

290    
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45 kg 

Linguiça tipo toscana– pacote com 02 kg a 05 kg, 
temperatura até 5° C, embalagem à vácuo. Linguiça 
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. 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”, termo formada, resistente, 
transparente, atóxica, com capacidade para 5 (cinco) 
quilos do produto. A embalagem secundária do 
embutido 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. 

          
2.720    

46 kg 

Maçã Nacional para consumo fresco deve ter: Cor 
vermelha, brilho intenso, consistência firme, polpa 
suculenta, tamanho Médio com peso médio entre 
133 gramas e 164 gramas. Não são tolerados os 
defeitos externos e internos que prejudiquem muito o 
consumo e a segurança do alimento: Danos 
mecânicos, defeitos de casca superiores a 30 mm², 
Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesão 
aberta, Murcha, Passada, Podridão. A maçã Imatura 
pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada 
na casa. O produto deverá estar fresco, isento de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa e no ponto de 
consumo. 

          
2.720    

47 pact. 

Macarrão espaguete de sêmola e ovos para 
macarronada, número 8, obrigatória: Farinha de trigo 
tipo 1, semolina ou sêmola de trigo, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, corante, embalagem de 500 gr. 

          
3.018    

48 pact. 

Macarrão massinha de sêmola para sopa: 
Obrigatório a farinha de trigo especial ou sêmola de 
trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Tipo:conchinha, alfabeto, anelzinho. Embalagem de 
500g 

              
302    
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49 pact. 

Macarrão tipo parafuso com ovos, fabricado a partir 
de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-las antes da 
cocção, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Na embalagem não poderá haver mistura 
de outros tipos de macarrão. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de duas vezes a mais do 
peso antes da cocção. Validade mínima de 6 meses 
a contar da entrega. – Embalagem 500g. 

          
3.102    

50 pote 

Maionese com sal, livre de gorduras trans, 
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 
aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de 
outras características indesejáveis. Embalagem de 
500 gramas. 

          
1.126    

51 kg 

Mamão formosa para consumo fresco, deve ter: de 
25% a 50% da superfície da casca amarelada, cada 
unidade deverá pesar de 0,75 a 1,35 Kg, 
consistência firme e poupa suculenta. Não são 
tolerados os defeitos externos e internos que 
prejudiquem muito o consumo e a segurança do 
alimento como: Danos mecânicos, Defeitos de polpa, 
podridão, ferimentos ou imaturo ou polpa 
esverdeada. 

          
1.220    

52 Pote 

Margarina: Óleos vegetais líquidos e 
preferencialmente leite ou seus constituintes, sal, 
água e outros componentes. O produto poderá 
conter no máximo, 0,2 gramas de gordura trans. na 
porção de 10 gramas e 50 mg de sódio na porção de 
10 gramas.  Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e 
cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos 
de sabor ranço e de outras características 
indesejáveis – 80% lipídio. Embalagem de 500g. 

          
1.607    

53 Unid. 

Melancia Média para consumo fresco deverá ter 
peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem 
deformação e ausentes de danos mecânicos e 
doenças. Deverá apresentar grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Não será tolerado defeitos como: podridão, 
passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa 
branca, deformação, oco, imaturo e queimado de sol, 
O produto deverá estar fresco, isento de substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa e no ponto de consumo. 

          
1.253    

54 pact. 

 Milho de pipoca: Grãos de milho de pipoca. Tipo 1. 
Preparado com matérias-primas sãs, limpas, isenta 
de matérias terrosas, parasitos e detritos animais ou 
vegetais, com no máximo 15% de umidade. 
Embalagem de polietileno atóxico resistente com 
peso líquido de 500g. 

              
512    
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55 pact. 

Milho para canjica: Tipo 1 grupo fina, subgrupo 
branca, classe branca. Preparado com matérias-
primas sãs, limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e detritos animais ou vegetais. Embalagem 
de polietileno atóxico resistente com peso líquido de 
500g. Validade mínima de seis meses. 

              
215    

56 litro 

Óleo de soja refinado tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, 
neutralização, clarificação, frigorificação ou não 
demanda de desodorização, embalagens integras 
pet ou lata- 900 ml. 

          
5.127    

57 duzias 
Ovos de galinha brancos, tipo grande, casca lisa, 
limpos e não trincados, novos, embalado em dúzias, 
ou cartelas em 2,5 dúzias em caixa de papelão. 

              
949    

58 kg 
Pão francês - 50 gr, Ingredientes: farinha de trigo, 
fermento biológico e sal. 

        
13.321    

59 pact. 
 Pão - Bisnaguinha, obrigatório: Farinha de trigo 
(enriquecida com ferro e ácido fólico), fermento 
biológico, sal, água e outros ingredientes. 300g.  

              
375    

60 pact. 

Pão de forma: Farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal refinado, 
glúten, soro de leite em pó, conservador propionato 
de cálcio, estabilizante lecitina de soja e estearoil 2 - 
lactil lactato de cálcio e acidulante ácido ascórbico. 
Embalagem de 500 gr 

              
500    

61 Unid. 

Placas de bolo: bolo em placas sabor chocolate ou 
branco obrigatório farinha de trigo enriquecida em 
ferro e ácido fólico, fécula ou amido fermento químico 
açúcar e ovos. gordura vegetal ou média de 38 cm x 
58 cm 

              
457    
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62 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. 
Características 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 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.  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, 
número do lote. 

          
1.401    

63 pact. 

Pó de café Torrado e moído, procedente de grãos 
sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionados 
em pacote aluminizado alto, íntegro, resistente. Com 
selo da ABIC – Com tolerância de 1% de impurezas 
como cascas, paus, etc., com ausência de larvas, 
parasitos e substâncias estranhas, cafeína mínima 
de 0,7%p/p – Embalagem tipo almofada de 500g. 

          
3.055    
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64 kg 

Quibe de carne bovina - sem pimenta, produto obtido 
pelo processamento da porção comestível da carne 
bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina, 
cebola, proteína de soja, sal, proteína animal de 
colágeno, alho, hortelã e antioxidante eritoblasto de 
sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do 
produto deve ser de qualidade comprovadamente 
alimentar e os produtos de origem animal utilizados 
deverão ser provenientes de estabelecimento 
inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal 
(SIF),  Embalado em embalagem de polietileno 
atóxica, transparente e resistente, com etiqueta 
identificando, mantido a temperatura máxima de -
12°C e apresentar-se em formato adequado, íntegros 
e de consistência própria com 50g. Proteína mín. 
11g, Lipídeos máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 
100g. Embalagem primária: 2 kg. Embalagem 
secundária: 4 kg. Transportada em condições que 
preservem tanto as características do alimento 
congelado, como também a qualidade do mesmo 
quanto as características físico-químicas. validade de 
180 dias.  

          
1.765    

65 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 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo -
livre de umidade. Embalagem de 1 kg. 

          
1.523    

66 kg 

Salsicha: Emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais 
de 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 submetido a um processo térmico adequado. Obrigatória: 
Deverá conter no máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 
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 e felinos .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, termos soldado. 
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 liquido 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. 

          
3.230    
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67 litro 

Suco concentrado de abacaxi com 60 a 90 % de 
polpa natural, sem refrigeração, sem adição de 
açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 
1/9. Ração. Embalagem pet com registro no 
Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade 
mínima de 6 meses. Embalagem de  1 L. 

          
1.265    

68 litro 

Suco concentrado de caju com 60 a 90 % de polpa 
natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, 
sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. 
Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da 
Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 
meses. Embalagem de 1 L. 

          
1.040    

69 litro 

Suco concentrado de goiaba com 60 a 90 % de polpa 
natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, 
sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/4. 
Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da 
Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 
meses. Embalagem de 1 L. 

          
1.445    

70 litro 

Suco concentrado de manga com 60 a 90 % de 
polpa natural, sem refrigeração, sem adição de 
açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 
1/4. Ração. Embalagem pet com registro no 
Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade 
mínima de 6 meses. Embalagem de 1 L. 

          
1.030    

71 litro 

Suco concentrado de uva com 60 a 90 % de polpa 
natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, 
sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. 
Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da 
Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 
meses. Embalagem de 1 L. 

          
1.160    

72 litro 
Suco de soja sabor de frutas, embalagem de 1 litro 
em caixa de tetra Park. 

              
734    

73 litro 
Suco de soja sabor de frutas, embalagem de 200 ml 
em caixa de Tetra Park. 

          
1.145    

74 kg 

Trigo para quibe: Grãos limpos processados, 
embalagem em sacos plásticos transparentes, 
limpos, não violados, resistentes e que garantam a 
integridade do produto. 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. Embalagem de 500gr 

              
952    
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Valor Total e final por extenso do Item: R$(........................................................................) 

 

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova 

de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no 

Edital. 

IMPORTANTE:  

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se 

assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.  

2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo 

licitatório.  

 Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 

impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a 

contratação. 

XXXXX  ..... de ......... de 20__. 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 

 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

  Ao (a) Pregoeiro do Município de Nova Campina 

 

  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 

procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 42/2020 – Processo 

75 frascos 

Vinagre Fermentado acético de álcool (vinagre de 
álcool claro): produto obtido pela fermentação acética 
de uma mistura hidroalcóolica originária do álcool, 
fermentado acético de maçã, fermentado acético de 
vinho tinto ou branco devendo conter acidez de 
4,0%. Validade mínima de 6 meses a contar da 
entrega. – Embalagem 750 ml. 

          
1.362    
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nº 1621/2020, instaurado pela Prefeitura Municipal de Nova Campina, que:  

 Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se 

façam necessárias; 

 Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o 

fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, 

publicada durante a vigência do Contrato; 

 Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de 

Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 

42/2020 – Processo nº 1621/2020, realizado pela Prefeitura de Municipal de Nova 

Campina – SP. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

__________, em __ de ______ de 20__. 

 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE 

SER UMA ME OU EPP). 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

(  ) MICROEMPRESA  

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

___________________________________________________________________, inscrita 

no (Razão Social da Empresa) CNPJ nº _____________________, Endereço: 

_________________________________  

 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº 

_______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em 

especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 

nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações 

constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se 

compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na 

documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do 

certame. 

 

Sou optante do Sistema Simples Nacional?  

(  ) SIM  (  )NÃO  

 

__________________________________________  

Local/ Data  

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

(nome empresarial da licitante)______________________, inscrita no CNPJ 

nº:_____________________, com sede na ___________________________ (endereço 

completo )__________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a) __________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________________ e do CPF/MF nº __________________________, 

para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário 

cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 42/2020.   

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx, ............ de ............................... de ............  

 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 

 

 

 

 

ANEXO VIII – Ficha técnica descritiva do objeto 
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ITEM UNID. DESCRIÇAO 
Quant. 
Total 

Valor 
Unit. 

Valor Total 

1 kg 

Almôndega bovina congelada industrializada, com 
peso aproximado de 15g a 25g, composta de carne 
bovina, água, proteína texturizada de soja, farinha de 
rosca, cebola, sal, sem pimenta, condimentos 
naturais e outros componentes característicos do 
produto, com redução de sódio até 350 mg/ 100 g. 
Lacradas, devidamente identificadas com o nome do 
fabricante, marca, peso líquido, com registro no SIF 
ou SISP, número do lote e data de validade. Validade 
mínima de 180 dias e não poderá ter a data de 
fabricação anterior a 30 dias da data de entrega. 
Temperatura de entrega -12ºC ou inferior. 
Embalagem primária: de 1 a 2 kg, em sacos plásticos 
de polietileno de baixa densidade, contendo etiqueta 
primária com rotulagem de acordo com legislação 
vigente (RDC 360), contendo nome e composição do 
produto, lote, data de fabricação, validade, número 
do registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do 
fabricante e distribuidor aprovada para contato direto 
com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da 
ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, 
sem perfurações ou vazamentos. Embalagem 
secundário: Embalagem secundária do produto 
deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade, do mesmo, quanto às características 
físico-químicas. 

          
2.382    

2 Unid. 

Abacaxi perola médio, para consumo fresco, deverá 
ter o peso mínimo de 1,20 Kg e máximo de 1,49 Kg 
por unidade, apresentar polpa branca e suculenta. O 
abacaxi deverá obedecer a um padrão mínimo de 
qualidade, não sendo tolerados os defeitos externos 
e internos que prejudiquem o consumo: amassado, 
broca, faiscação, sem coroa, injúria por frio, mancha 
chocolate, passado, imaturo, podridão e queimado 
do sol. Outras Exigências: O produto deverá estar 
fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa e no 
ponto de consumo. Obediência á Portaria INMETRO 
nº 157/02 e resolução CVS nº 15/91 e as legislações 
pertinentes da área de alimentos. 

              
460    
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3 Kg 

Achocolatado em pó instantâneo com vitaminas, 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 contendo glúten - Embalagem de 800 
gr. 

          
1.673    

4 Kg 

Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana 
de açúcar livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa, parasitas e de detritos animais ou vegetais - 
embalagem 5 Kg. Validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

          
2.652    

5 kg 

Alho para consumo fresco em bulbo inteiro. 
Coloração de película do bulbilho: Branco e Roxo. O 
Alho Branco apresenta predominância da coloração 
branca no bulbilho, podendo apresentar listras 
arroxeadas ou de outras colorações. O Alho Roxo 
apresenta predominância da coloração roxa em 
todos os bulbilhos. Não sendo tolerados os defeitos 
externos e internos que prejudiquem o consumo: 
brotado, chocho, deteriorado, desidratado, polpa 
exposta por perfuração de praga ou dano mecânico, 
quebrado, queimado. 

              
718    

6 Cx 

Amido de milho: embalagem primária e secundária 
deverá constar de forma clara e indelével as 
seguintes informações: Identificação do produto, 
registro em órgão competente, caixa de 500 gr. 

              
341    

7 kg 

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. 
Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. 

          
5.673    

8 Cx 

Aveia em flocos inteiros. 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, 
pode ser também em embalagem de 200gr a 500gr. 

                
84    

9 Cx 

Banana nanica para o consumo fresco, o fruto 
deverá ter diâmetro igual a 32 mm e comprimento 
igual a 16 cm. Não será tolerado defeitos que 
prejudiquem o consumo como dano mecânico, 
passado ferimento, podridão dano ou pragas. O 
produto deverá estar fresco isento de substancias 
terrosas sujidades ou corpos estranhos aderido à 
superfície externa e no ponto de consumo. 

          
1.282    
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10 kg 

Batata inglesa para consumo fresco, beneficiamento 
comum Lavada ou escovada. O calibre da batata 
“Média” é maior ou igual a 33mm e menor ou igual a 
42mm. Não serão tolerados os defeitos externos e 
internos que prejudiquem o consumo: brotamento, 
esverdeamento, embonecamento grave, rachadura 
profunda, podridões e coração negro e mancha 
chocolate. O produto deverá estar fresco, isento de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa e no ponto de 
consumo. 

          
8.878    

11 pact. 

Batata palha: De primeira qualidade, íntegra e 
crocante. Ingredientes: batata, óleo vegetal e sal. 
Embalado em plástico resistente com identificação 
do produto, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação, informações nutricionais e prazo de 
validade. Embalagem de 500 gr. 

              
824    

12 pact. 

Biscoito tipo rosquinha doce sabores 
(coco/chocolate): Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico e óleos ou gordura vegetal. O 
produto poderá conter no máximo 0,2 gramas de 
gordura trans na porção de 30 gramas. Os biscoitos 
deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de 
acordo com as legislações vigentes. Validade mínima 
de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 500 
gr 

          
1.855    

13 pact. 

Biscoito tipo aperitivo salgado: Leite condensado lata 
de 395 gramas, obtido pela desidratação do leite, 
adicionado de sacarose ou glicose. Os biscoitos 
deverão apresentar volume e tamanho uniforme e de 
acordo com as legislações vigentes. Validade mínima 
de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 500 
gr. 

          
1.940    

14 pact. 

Biscoito Cream Cracker ou água e sal - Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
trigo integral, gordura vegetal, soro de leite, açúcar, 
sal, emulsificante: lecitina de soja e fermentos 
químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio. Contém Glúten. Apresentando cor, odor, 
sabor e textura característica do produto fabricado a 
partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa ou parasitos, zero de gordura trans e 
em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 
os biscoitos queimados, quebradiços, de caracteres 
organolépticos anormais. Os biscoitos deverão 
apresentar volume e tamanho uniforme e de acordo 
com as legislações vigentes Embalagem primária 
dupla em pacotes impermeáveis lacrados com peso 
líquido de 200 g ou 400g; embalagem secundária de 
caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses a 
contar da entrega. 

          
2.413    
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15 pact. 

Biscoito doce tipo Maria, Leite ou Maisena - 
Ingredientes: farinha de trigo; gordura vegetal 
hidrogenada; açúcar; amido de milho; apresentando 
cor, odor, sabor e textura característica do produto 
fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, 
isentas de matéria terrosa ou parasitos, zero de 
gordura trans e em perfeito estado de conservação. 
Serão rejeitados os biscoitos queimados, 
quebradiços, de caracteres organolépticos anormais. 
Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho 
uniforme e de acordo com as legislações vigentes, 
embalagem primária dupla em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400g; embalagem 
secundária de caixa de papelão. Validade mínima de 
6 meses a contar da entrega. 

          
2.288    

16 kg 

Carne de frango tipo filé de peito (IQF) – Meio peito, 
sem osso, sem pele, congelado individualmente, sem 
tempero. Devem ser congelados individualmente - 
INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF). Aspecto 
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas, com 
registro no SIF ou SISP. Temperatura de entrega -
12ºC ou inferior. Validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. Embalagem primária: de 
1kg a 2 kg, em sacos plásticos de polietileno de 
baixa densidade, contendo etiqueta primária com 
rotulagem de acordo com legislação vigente(RDC 
360), contendo nome e composição do produto, lote, 
data de fabricação, validade, número do registro do 
orgão oficial CNPJ, endereço do fabricante e 
distribuidor aprovada para contato direto com 
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 dda 
ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, 
sem perfurações ou vazamentos. Prazo de validade; 
Minimo de 12 meses.Embalagem secundária do 
produto deverá ser em caix de papelão fresco 
reforçado, adequado ao empilhamento 
recomendado, lacrada com fita adesiva, resisitente a 
danos durante o transporte u armanezamento e qua 
garanta a integridade do produto de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
cacacteristicas do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as caracteristicas 
fisica-quimicas. 

          
3.533    



                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA 
                                                                           Estado de São Paulo 
                                                                        CNPJ 60.123.072/0001-58 
 

 

 

 

 
72 

17 kg 

Carne de frango tipo filezinho de frango sem pele e 
sem osso (IQF)- Filé sassami com/ou sem tendão, 
congelado individualmente, sem tempero. Devem ser 
congelados individualmente - INDIVIDUALLY QUICK 
FROZEN – (IQF). Aspecto próprio, não amolecido e 
nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, com registro no SIF ou 
SISP. Temperatura de entrega -12ºC ou inferior. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. Embalagem primária: de 1 kg a 2 kg, em 
sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, 
contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo 
com legislação vigente (RDC 360), contendo nome e 
composição do produto, lote, data de fabricação, 
validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, 
endereço do fabricante e distribuidor aprovada para 
contato direto com alimentos, de acordo com a 
resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente 
na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. 
Prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Embalagem 
secundária: Embalagem secundária do produto 
deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as características 
físico-químicas. 

          
3.183    

18 kg 

Carne de Frango em pedaços congelados coxa, 
sobrecoxa 1) - coxa 2) Carne de frango tipo coxa e 
sobrecoxa desossada, sem pele congelada com 
adição de água de no máximo de 6%, sem tempero. 
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. Com registro do produto em órgão de 
Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIP). Validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 
Temperatura de entrega – 12°C ou inferior. 
embalagem primária: de 1 kg a 1,1kg, em sacos 
plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo 
etiqueta primária com rotulagem de acordo com 
legislação vigente (RDC 360), contendo nome e 
composição do produto, lote, data de fabricação, 
validade, número do registro do órgão oficial, CNPJ, 
endereço do fabricante e distribuidor aprovada para 
contato direto com alimentos, de acordo com a 
resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente 
na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. 
Prazo de validade: Mínimo de 12 meses. Embalagem 
secundária: secundária do produto deverá ser em 
caixa de papelão reforçado, adequado ao 

          
4.060    



                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA 
                                                                           Estado de São Paulo 
                                                                        CNPJ 60.123.072/0001-58 
 

 

 

 

 
73 

empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as características 
físico-químicas. 

19 kg 

Carne moída bovina congelada (IQF) – Corte (acém, 
músculo ou paleta), sem tempero. Devem ser moídos 
em equipamento apropriado e congelados em túnel 
de congelamento com tecnologia IQF (INDIVIDUAL 
QUICK FROZEN) para congelamento individual, 
mantida a temperatura máxima de -12°C ou inferior. 
Aspecto e cor próprios, não amolecidos, não 
pegajosos, sem manchas esverdeadas, cheiro e 
sabor característico do produto. Não deverá 
apresentar sujidades, parasitas e larvas, isentas de 
cartilagens e ossos, inspecionado pelo Serviço de 
Inspeção Federal (SIF). embalagem primária: 
Embalagem em sacos plásticos de polietileno de 
baixa densidade, contendo etiqueta primária com 
rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 
360), aprovada para contato direto com alimentos, de 
acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com 
selagem a quente na base e na boca, sem 
perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. 
informações nutricionais: proteína: mínimo 20%; 
gordura: máximo 10%; prazo de validade: mínimo de 
12 meses. armazenamento: armazenar e conservar a 
temperatura de até – 12ºc ou mais frio. embalagem 
secundária: embalagem secundária do produto 
deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as características 
físico-químicas. 

          
3.248    
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20 kg 

Carne suína, traseiro, corte de pernil sem osso em 
cubos. 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 
apo nevroses, 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. Validade mínima de 12 
meses. Temperatura de entrega – 12°C ou inferior. 
Com Número do Registro do Órgão Competente SIF 
ou SISP. 

          
3.030    

21 kg 

Carne bovina dianteiro, sem osso corte musculo em 
cubos 3x3 acém ou músculo. Com selo de inspeção 
federal (SIF), Primária: embalagem em sacos 
plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo 
etiqueta primária com rotulagem de acordo 
comlegislação vigente (RDC 360), aprovada para 
contato direto com alimentos, de acordo com a 
resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente 
na base e na boca, sem perfurações ou 
vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Informações 
nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 
10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. 
Armazenamento: Armazenar e conservar a 
temperatura de até –12ºC ou mais frio, embalagem 
secundária: 
secundária do produto deverá ser em caixa de 
papelão reforçado, adequado ao empilhamento 
recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a 
danos durante o transporte ou armazenamento e que 
garanta a integridade do produto durante todo o seu 
período de validade, transportada em condições que 
preservem tanto as características do alimento 
congelado, como também a qualidade do mesmo 
quanto as características físico-químicas 

          
1.195    
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22 kg 

Carne bovina in natura corte em cubos/ congelada 
(IQF):Carne bovina in natura corte em cubos/ congelada 
(IQF):Ingredientes: Carne bovina, sem tempero, músculo 
ou paleta em cubos, devem ser congelados 
individualmente - INDIVIDUALQUICK FROZEN – (IQF). 
Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto 
deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os 
produtos de origem animal utilizados deverão ser 
provenientes de estabelecimento inspecionado pelo 
Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: refile, 
equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda 
congelada, corta-se em cubos com equipamento 
apropriado e são encaminhados para o túnel de 
congelamento com tecnologia IQF para congelamento 
individual. Embalagem primária: Embalagem em sacos 
plásticos de polietileno de baixa densidade, contendo 
etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação 
vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com 
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, 
com selagem a quente na base e na boca, sem 
perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. 
Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: 
máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 12 meses. 
Armazenamento: Armazenar e conservar a temperatura de 
até –12ºC ou mais frio. Embalagem secundária: 
Embalagemsecundária do produto deverá ser em caixa de 
papelão reforçado, adequado ao empilhamento 
recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos 
durante o transporte ou armazenamento e que garanta a 
integridade do produto durante todo o seu período de 
validade, transportada em condições que preservem tanto 
as características do alimento congelado, como também a 

qualidade do mesmo quanto as características físico-
químicas. 

          
2.170    
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23 kg 

Carne Bovina In Natura em Iscas/ Congelada (IQF): 
ingredientes: Carne bovina, sem tempero, corte 
patinho emiscas, devem ser congelados 
INDIVIDUALMENTE QUICK FROZEN – (IQF). Toda 
matéria prima utilizada na elaboração do produto 
deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e 
os produtos de origem animal utilizados deverão ser 
provenientes de estabelecimento inspecionado pelo 
Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, 
equalização e congelamento da peça. Com apeça 
ainda congelada, corta-se em iscas com 
equipamentoapropriado e são encaminhados para o 
túnel de congelamento com tecnologia IQF para 
congelamento individual. Embalagem primária: 
Embalagem em sacos plásticos de polietileno de 
baixa densidade, contendo etiqueta primária com 
rotulagem de acordo comlegislação vigente (RDC 
360), aprovada para contato direto com alimentos, de 
acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com 
selagem a quente na base e na boca, sem 
perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. 
Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; 
Gordura: máximo 10%; prazo de validade: Mínimo de 
12 meses. Armazenamento: Armazenar e conservar 
a temperatura de até –12ºC ou mais frio. Embalagem 
secundária: Embalagemsecundária do produto 
deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado 
ao empilhamento recomendado, lacrada com fita 
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento e que garanta a integridade do 
produto durante todo o seu período de validade, 
transportada em condições que preservem tanto as 
características do alimento congelado, como também 
a qualidade do mesmo quanto as características 
físico-químicas. 

              
655    

24 kg 

Cebola para consumo fresco, branca ou roxa, 
cobertura integra e Ausente de Catafilo, diâmetro da 
cebola“Média”deve ser maior ou igual a 60mm e 
menor ou igual a 74mm, e recebe a 
denominação“Média"Não serão tolerados os defeitos 
externos e internos que prejudiquem o consumo: 
Brota do, Dano Mecânico, Mancha Negra (Carvão), 
Ausência de Catafilos e Podre. Não será tolerado na 
cebola integra a ausência de catafilo(pelada) O 
produto deverá estar fresco, isento de substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa e no ponto de consumo. 

              
615    

25 Cx 
Chá mate tostado - Embalagem: Caixa de 250 
gramas. 

          
1.989    
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26 Pote 

Doce de leite cremoso: leite pasteurizado integral e 
/ou leite em pó reconstituído, açúcar e cacau em pó 
concentrado protico de soro de leite, bicarbonato de 
sódio, conservador: sorbato de potássio, 
estabilizante de citrato de sódio e enzima de lactase 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. Com 
embalagem de plástico em polipropileno ou lata com 
revestimento apropriado, de 400 gr (pote) . 

          
2.016    

27 lata/saches 

Extrato de tomate simples, concentrado, de 
caracteres organolépticos (sabor, cheiro, cor e 
aspecto) normais. Deverá ser preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sem pele e sementes. O 
produto deverá ser isento de fermentações e não 
indicar processamento. Validade mínima de 6 meses 
a contar da entrega. Embalagem de 350 gr. 
acondicionadas em caixas com 24 unidades. 

              
900    

28 lata  

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 ser isento de fermentações e não 
indicar processamento. Embalagem de 4 KG. 

          
1.104    

29 kg 

Farinha de milho amarela, produto obtido pela ligeira 
torração do grão de milho, desgerminado ou não, 
previamente macerado, socado e peneirado. Deverá 
ser fabricado de matérias primas sãs e limpas 
isentas de matérias terrosas e parasitos. Não 
poderão estar úmidas e rançosas. Validade mínima 
de 6 meses a contar da entrega. Embalagem de 1kg. 

          
2.054    

30 lata 
Farinha láctea. Alimento a base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, 
sais minerais, sal e aveia. Lata de 400 gr 

                
82    

31 kg 

Farinha de trigo Especial sem fermento,   
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido 
fólico, produto obtido a partir de cereal limpo 
desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria 
terrosa e em perfeito estado de conservação, sem 
umidade, fermentada ou rançosa, aspecto de pó fino, 
cor branca embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 
kg. 

              
320    



                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA 
                                                                           Estado de São Paulo 
                                                                        CNPJ 60.123.072/0001-58 
 

 

 

 

 
78 

32 kg 

Feijão comum carioca tipo 1. Grão comestível de 
feijão in natura, proveniente da espécie Phaseolus 
Vulgaris. Constituído no mínimo 95% de grãos 
inteiros e sãos, na cor caraterística a variedade 
correspondente de tamanho e formato naturais, 
maduros, isento de material terroso, sujidade e 
mistura de outras variedades e espécies, limpos e 
secos. Bom teor de umidade máxima de 15%, deverá 
ser da safra corrente. Ausência de larvas, parasitos e 
detritos animais ou vegetais. No rótulo da 
embalagem primária e secundária deverão constar 
principalmente, de forma clara e indelével, as 
seguintes informações: 1. Identificação do produto, 
inclusive a marca; 2. Nome e endereço do fabricante; 
3. Data de fabricação; 4. Data de validade ou prazo 
máximo para consumo; 5. Número do lote; 6. 
Informação nutricional. Devendo atender a legislação 
vigente. 

          
9.250    

33 kg 

Feijão preto Tipo 1, constituído de no mínimo de 95% 
de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a 
variedade correspondente de tamanho e formatos 
naturais maduros,e secos, não poderão apresentar 
detritos animais, vegetais ou carunchos. Validade 
mínima de 6 meses a contar da entrega. Embalagem 
1 kg. 

              
910    

34 Unid. 

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 farinha, amiso ou 
féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. 
Contendo no ingrediente Bicarbonato de sódio, 
carbonato de cálcio e fosfato monocálcico - 
Embalagem de 100 gramas (lata) 

              
260    

35 kg 

Flocos açucarado de milho com sabor natural, 
obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, 
secos, laminados e tostados, recobertos por açúcar 
refinado, extrato de malte, sal refinado, água. Não 
apresentar umidade. Validade mínima de 6 meses a 
contar da entrega. – Embalagem de 1kg. 

              
522    

36 lata 

Fórmula Infantil: Alimento para situação metabólica 
especial com alergia a proteína do leite, produto a 
base de soja livre de lactose e sacarose. Com 
ingredientes naturais e livre de corantes e 
aromatizantes artificiais, sem lactose. A embalagem 
não poderá apresentar amassada ou enferrujada e 
deverá conter data de validade, fabricação e número 
do lote. Embalagem de 380 a 400 gr. 

                
84    

37 lata 

Fórmula infantil para lactantes e de seguimento para 
lactantes e ou/crianças de primeira infância 
destinados a necessidades dietoterápicas especificas 
com restrição de lactose a base de proteína 
hidrolisada de arroz com nucleotídeos e taurina. 400 
gr 

                
84    
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38 kg 

Fubá de milho mimoso Produto obtido pela moagem 
do grão de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico 
(para preparo de polenta). Fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 
terrosas e parasitas, não apresentar umidade e 
ranço. Deve constar data de validade, informações 
nutricionais, lote e CNPJ do fabricante. Obrigatória: 
Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 
0,5kg a 1 Kg. 

              
986    

39 Pote 

Geleia de frutas: Sabor Amora, Morango, 
Framboesa.  Produzido com 50% de fruta. Sem 
conservantes, corantes e aromatizantes. Fruta inteira 
ou em pedaços; polpa, suco ou extratos aquosos da 
fruta e açúcar opcional. 100% naturais, embalagem 
de 230 gramas (pote). 

          
1.560    

40 litro 

Iogurte de frutas, leite utilizado na fabricação do 
iogurte, pode ser em natureza, reconstruído, 
pasteurizado ou esterilizado, integral ou sem 
desidratado, inspecionado pelo Serviço de Inspeção 
Federal (SIF); Embalagem de 1 litro. 

          
2.126    

41 Cx 

Laranja madura frutos de tamanho médio, no grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor 
espécie uniformes, sem ferimentos ou defeitos, 
firmes e com brilho. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. Embalagem caixa plástica vazada 
higienizada com peso líquido de 20 kg, resistentes de 
forma que os produtos sejam entregues íntegros. 

          
1.269    

42 litro 

Leite zero lactose semidesnatado, enzima lactase e 
estabilizantes trifosfatos de sódio, monofosfato 
monossódico, difosfato dissódico e citrato de sódio. 
não contém glúten. alérgicos: contém leite. 

              
664    

43 litro 

Leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao 
processo de ultrapasteurizarão. (UHT ou UAT) 
embalagem primaria: Cartonada asséptica 
Secundaria: Embalagem de mercado que preserve a 
integridade e qualidade do produto, apto para a 
alimentação humana mediante processos 
tecnologicamente adequados.  Rotulagem: Deve 
atendera legislação vigente. Nota: Produto com 
registro obrigatório no mapa (SIF). 

        
18.464    

44 litro Leite de soja, embalagem de   tetra de 1 litro 
              

290    
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45 kg 

Linguiça tipo toscana– pacote com 02 kg a 05 kg, 
temperatura até 5° C, embalagem à vácuo. Linguiça 
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. 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”, termo formada, resistente, 
transparente, atóxica, com capacidade para 5 (cinco) 
quilos do produto. A embalagem secundária do 
embutido 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. 

          
2.720    

46 kg 

Maçã Nacional para consumo fresco deve ter: Cor 
vermelha, brilho intenso, consistência firme, polpa 
suculenta, tamanho Médio com peso médio entre 
133 gramas e 164 gramas. Não são tolerados os 
defeitos externos e internos que prejudiquem muito o 
consumo e a segurança do alimento: Danos 
mecânicos, defeitos de casca superiores a 30 mm², 
Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesão 
aberta, Murcha, Passada, Podridão. A maçã Imatura 
pode ser reconhecida pela cor de fundo esverdeada 
na casa. O produto deverá estar fresco, isento de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa e no ponto de 
consumo. 

          
2.720    

47 pact. 

Macarrão espaguete de sêmola e ovos para 
macarronada, número 8, obrigatória: Farinha de trigo 
tipo 1, semolina ou sêmola de trigo, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, corante, embalagem de 500 gr. 

          
3.018    

48 pact. 

Macarrão massinha de sêmola para sopa: 
Obrigatório a farinha de trigo especial ou sêmola de 
trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Tipo:conchinha, alfabeto, anelzinho. Embalagem de 
500g 

              
302    
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49 pact. 

Macarrão tipo parafuso com ovos, fabricado a partir 
de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-las antes da 
cocção, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Na embalagem não poderá haver mistura 
de outros tipos de macarrão. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de duas vezes a mais do 
peso antes da cocção. Validade mínima de 6 meses 
a contar da entrega. – Embalagem 500g. 

          
3.102    

50 pote 

Maionese com sal, livre de gorduras trans, 
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 
aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de 
outras características indesejáveis. Embalagem de 
500 gramas. 

          
1.126    

51 kg 

Mamão formosa para consumo fresco, deve ter: de 
25% a 50% da superfície da casca amarelada, cada 
unidade deverá pesar de 0,75 a 1,35 Kg, 
consistência firme e poupa suculenta. Não são 
tolerados os defeitos externos e internos que 
prejudiquem muito o consumo e a segurança do 
alimento como: Danos mecânicos, Defeitos de polpa, 
podridão, ferimentos ou imaturo ou polpa 
esverdeada. 

          
1.220    

52 Pote 

Margarina: Óleos vegetais líquidos e 
preferencialmente leite ou seus constituintes, sal, 
água e outros componentes. O produto poderá 
conter no máximo, 0,2 gramas de gordura trans. na 
porção de 10 gramas e 50 mg de sódio na porção de 
10 gramas.  Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e 
cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos 
de sabor ranço e de outras características 
indesejáveis – 80% lipídio. Embalagem de 500g. 

          
1.607    

53 Unid. 

Melancia Média para consumo fresco deverá ter 
peso de 7 a 10 Kg por unidade, apresentar se sem 
deformação e ausentes de danos mecânicos e 
doenças. Deverá apresentar grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Não será tolerado defeitos como: podridão, 
passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa 
branca, deformação, oco, imaturo e queimado de sol, 
O produto deverá estar fresco, isento de substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa e no ponto de consumo. 

          
1.253    

54 pact. 

 Milho de pipoca: Grãos de milho de pipoca. Tipo 1. 
Preparado com matérias-primas sãs, limpas, isenta 
de matérias terrosas, parasitos e detritos animais ou 
vegetais, com no máximo 15% de umidade. 
Embalagem de polietileno atóxico resistente com 
peso líquido de 500g. 

              
512    
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55 pact. 

Milho para canjica: Tipo 1 grupo fina, subgrupo 
branca, classe branca. Preparado com matérias-
primas sãs, limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e detritos animais ou vegetais. Embalagem 
de polietileno atóxico resistente com peso líquido de 
500g. Validade mínima de seis meses. 

              
215    

56 litro 

Óleo de soja refinado tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, 
neutralização, clarificação, frigorificação ou não 
demanda de desodorização, embalagens integras 
pet ou lata- 900 ml. 

          
5.127    

57 duzias 
Ovos de galinha brancos, tipo grande, casca lisa, 
limpos e não trincados, novos, embalado em dúzias, 
ou cartelas em 2,5 dúzias em caixa de papelão. 

              
949    

58 kg 
Pão francês - 50 gr, Ingredientes: farinha de trigo, 
fermento biológico e sal. 

        
13.321    

59 pact. 
 Pão - Bisnaguinha, obrigatório: Farinha de trigo 
(enriquecida com ferro e ácido fólico), fermento 
biológico, sal, água e outros ingredientes. 300g.  

              
375    

60 pact. 

Pão de forma: Farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal refinado, 
glúten, soro de leite em pó, conservador propionato 
de cálcio, estabilizante lecitina de soja e estearoil 2 - 
lactil lactato de cálcio e acidulante ácido ascórbico. 
Embalagem de 500 gr 

              
500    

61 Unid. 

Placas de bolo: bolo em placas sabor chocolate ou 
branco obrigatório farinha de trigo enriquecida em 
ferro e ácido fólico, fécula ou amido fermento químico 
açúcar e ovos. gordura vegetal ou média de 38 cm x 
58 cm 

              
457    
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62 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. 
Características 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 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.  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, 
número do lote. 

          
1.401    

63 pact. 

Pó de café Torrado e moído, procedente de grãos 
sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionados 
em pacote aluminizado alto, íntegro, resistente. Com 
selo da ABIC – Com tolerância de 1% de impurezas 
como cascas, paus, etc., com ausência de larvas, 
parasitos e substâncias estranhas, cafeína mínima 
de 0,7%p/p – Embalagem tipo almofada de 500g. 

          
3.055    
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64 kg 

Quibe de carne bovina - sem pimenta, produto obtido 
pelo processamento da porção comestível da carne 
bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina, 
cebola, proteína de soja, sal, proteína animal de 
colágeno, alho, hortelã e antioxidante eritoblasto de 
sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do 
produto deve ser de qualidade comprovadamente 
alimentar e os produtos de origem animal utilizados 
deverão ser provenientes de estabelecimento 
inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal 
(SIF),  Embalado em embalagem de polietileno 
atóxica, transparente e resistente, com etiqueta 
identificando, mantido a temperatura máxima de -
12°C e apresentar-se em formato adequado, íntegros 
e de consistência própria com 50g. Proteína mín. 
11g, Lipídeos máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 
100g. Embalagem primária: 2 kg. Embalagem 
secundária: 4 kg. Transportada em condições que 
preservem tanto as características do alimento 
congelado, como também a qualidade do mesmo 
quanto as características físico-químicas. validade de 
180 dias.  

          
1.765    

65 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 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo -
livre de umidade. Embalagem de 1 kg. 

          
1.523    

66 kg 

Salsicha: Emulsão de carne de uma ou mais 
espécies de animais de 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 submetido a um processo 
térmico adequado. Obrigatória: Deverá conter no 
máximo 2% de cloreto de sódio e no máximo 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 e felinos .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, termos 
soldado. 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 

          
3.230    
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SIF) peso liquido 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. 

67 litro 

Suco concentrado de abacaxi com 60 a 90 % de 
polpa natural, sem refrigeração, sem adição de 
açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 
1/9. Ração. Embalagem pet com registro no 
Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade 
mínima de 6 meses. Embalagem de  1 L. 

          
1.265    

68 litro 

Suco concentrado de caju com 60 a 90 % de polpa 
natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, 
sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. 
Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da 
Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 
meses. Embalagem de 1 L. 

          
1.040    

69 litro 

Suco concentrado de goiaba com 60 a 90 % de polpa 
natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, 
sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/4. 
Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da 
Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 
meses. Embalagem de 1 L. 

          
1.445    

70 litro 

Suco concentrado de manga com 60 a 90 % de 
polpa natural, sem refrigeração, sem adição de 
açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima 
1/4. Ração. Embalagem pet com registro no 
Ministério da Agricultura para cada sabor. Validade 
mínima de 6 meses. Embalagem de 1 L. 

          
1.030    

71 litro 

Suco concentrado de uva com 60 a 90 % de polpa 
natural, sem refrigeração, sem adição de açúcar, 
sem corantes, sem aromas, diluição mínima 1/9. 
Ração. Embalagem pet com registro no Ministério da 
Agricultura para cada sabor. Validade mínima de 6 
meses. Embalagem de 1 L. 

          
1.160    

72 litro 
Suco de soja sabor de frutas, embalagem de 1 litro 
em caixa de tetra Park. 

              
734    

73 litro 
Suco de soja sabor de frutas, embalagem de 200 ml 
em caixa de Tetra Park. 

          
1.145    

74 kg 

Trigo para quibe: Grãos limpos processados, 
embalagem em sacos plásticos transparentes, 
limpos, não violados, resistentes e que garantam a 
integridade do produto. 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. Embalagem de 500gr 

              
952    
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Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

75 frascos 

Vinagre Fermentado acético de álcool (vinagre de 
álcool claro): produto obtido pela fermentação acética 
de uma mistura hidroalcóolica originária do álcool, 
fermentado acético de maçã, fermentado acético de 
vinho tinto ou branco devendo conter acidez de 
4,0%. Validade mínima de 6 meses a contar da 
entrega. – Embalagem 750 ml. 

          
1.362    
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 ANEXO IX – RELAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA ENTREGAS 

 

ZONA URBANA  

Local de entrega 
Tipo de 

entrega 

Horário de 

recebimento 

Endereço 

 

EMEF. ARY ANTUNES DE 

MOURA  

SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 AVENIDA SALATIEL DAVID MUZEL, 515- 

CENTRO. 

EMEF. HUMBERTO DE 

MORAIS VASCONCELOS 

SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 AVENIDA SALATIEL DAVID MUZEL, 100 

BAIRRO TIJUCA. 

EMEF. JOÃO ANTONIO DA 

SILVA  

SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 AVENIDA JOÃO CARDOSO DE ALMEIDA, 

55 CDHU. 

EMEI. PAULINA DE MORAIS SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RUA AVENIDA LUIZ PASTORE, AO LADO 

DA PREFEITURA), 

EMEF. HEIDI BRAATZ 

ANTUNES DE MOURA  

SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RUA ARMANDO OLIVEIRA S/ 

NÚMERO 

 

EMEI. NOEMI (CRECHE) SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RUA OIRAZIL CARDOSO DE ALMEIDA, 10 

CASA DE ACOLHIMENTO 

PROFª PAULINA DE MORAIS 

SEMANAL 
Das 8:00 ás 15:00 

AVENIDA JOÃO CARDOSO DE ALMEIDA, 

S/N 

CENTRO CULTURAL E 

MUSEOLOGICO “Antonio 

Marcos Oliveira” 

Semanal 

Das 8:00 as 15:00 

RUA OIRAZIL CARDOSO DE ALMEIDA, 10  

 

ZONA RURAL 

Local de entrega 
Tipo de 

entrega 

Horário de 

recebimento 

Endereço 

(local distância) 

EMEF. PEDRO RODRIGUES 

PEREIRA 

SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RUA PRINCIPAL (ESCOLA NOVA) BAIRRO 

BRAGANCEIRO 

EMEF. FRANCISCO JOSÉ 

GOMES DE CAMARGO  

SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RODOVIA LUIZ JOSÉ SGUARIO KM 24, 

BAIRRO DO BARREIRO. 

EMEF. SILVINO DE LIMA  SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RUA PRINCIPAL, 100 BAIRRO 

ITAOCA. 

EMEI. JULIA FRANCO DE LIMA SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RUA PRINCIPAL S/N, BAIRRO ITAOCA 
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ANEXO X – Ata de Registro de Preços 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
(Esta Ata de Registro de Preços vincula-se ao Edital nº 055/2020, referente ao Pregão 
Eletrônico (Sistema de Registro de Preços) nº 042/2020 e Processo Administrativo nº 

1621/2020)  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1621/2020 
PREGÃO ELETRONICO RP nº. 042/2020 
ATA RP Nº XXX/2020 
 
 

DAS PARTES 
 

A Prefeitura Municipal de Nova Campina, com sede na Avenida Luiz 
Pastore, 240 – Nova Campina, CEP 18.435-000, inscrito no CNPJ sob 
o nº 60.123.072/0001-58, neste ato representado pela Prefeita 
Municipal JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do que dispõe o artigo 15, da Lei nº 
8.666, de 21.06.93, e Lei nº 10.520, de 17.07.2002, e, em face do 
resultado obtido no PREGÃO ELETRONICO (Sistema de Registro de 
Preços) Nº 042/2020, resolve registrar os preços ofertados conforme 
quadro classificatório abaixo: 

 
A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,neste ato representada 
pelo(a) Sr(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
portador(a) do RG nºXXXXXXXXXXXXX e inscrito(a) no CPF 
nºXXXXXXXXXXX, vincula-se ao fornecimento dos produtos descritos 
abaixo, mediante expedição de “Ordem de fornecimento”. 

 

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

 
CLÁUSULA PRIMEIRA.  
 
DO OBJETO 
 
1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual e futura AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, especificados no Edital nº 055/2020 seus anexos – Pregão 
Presencial nº 042/2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.  
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DOS PREÇOS 
1 - Os quantitativos e preços registrados conforme abaixo relacionados: 
 

Planilha Adjudicados 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. 
DA VIGÊNCIA 
1 - A vigência desta Ata é de 12 (doze) meses improrrogáveis, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA QUARTA.  
DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
1 - O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal de Educação junto ao 
Gestor da ATA de Registro de Preços, os quais avaliarão acompanharão as condições 
exigidas no Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA.  
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
1 - Poderá ser dispensada a celebração de instrumento específico de c 
ontrato, na forma do disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, sendo o mesmo substituído 
pelos seguintes instrumentos em conjunto: 
a) Edital com seus Anexos. 
b) Proposta registrada no sistema e os lances se houver, registrados em ata. 
c) Nota de Empenho, Pedido de Compras. 
2 - Se o DETENTOR recusar-se a assinar a presente ATA ou a quantidade solicitada superar 
a estimativa no período estipulado em Edital poderão ser convocados os demais 
DETENTORES, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro 
classificado. 
3 - Este instrumento não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA a adquirir 
os itens registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar 
Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, 
hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência. 
 
CLÁUSULA SEXTA.  
DOS CASOS OMISSOS 
1- A presente ATA será regida pela Lei nº 8666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e suas 
alterações, Lei nº 10520/2002 e alterações e demais legislações aplicáveis a matéria, 
inclusive resoluções e instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
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1 - A validade da ATA de Registro de Preços originada deste Processo será de 12 meses a 
contar da data de sua assinatura. 
2- O objeto do presente pregão deverá ser executado conforme especificações constantes no 
ANEXO I – Termo de Referência deste Edital. 
 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA.  
DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
2 - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua adequação ou rescindindo 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
3 - Na hipótese de adequação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Secretaria Municipal de Educação, imediatamente, mantidos o preço inicialmente 
contratado; 
 
CLÁUSULA OITAVA.  
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DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
1 - Constituem obrigações: 
2 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA: 
3 - Permitir o acesso do pessoal do DETENTOR ao local da prestação de serviços, desde que 
observadas às normas de segurança; 
4 - Notificar o DETENTOR de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços; 
5 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata; 
6 - DO DETENTOR: 
7 – Executar os serviços de acordo com as especificações exigidas no Edital e em 
consonância com a proposta respectiva, bem como cumprir o prazo estipulado e as 
quantidades constantes da Ata, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento de qualquer cláusula estabelecida nesta Ata; 
8 – Adequar quaisquer materiais não aprovados imediatamente. 
9 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA CAMPINA, se obrigando a atender prontamente reclamações, bem como dar ciência a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do ajuste; 
10 - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da entrega dos 
materiais, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
11 - Comunicar imediatamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA qualquer 
alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para 
recebimento de correspondência; 
12 - Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, mesmo em 
caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos 
causados, devendo o DETENTOR adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância 
às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
13 - Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital; 
 
CLÁUSULA NONA.  
DO PAGAMENTO 
1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA pagará as DETENTORAS o valor 
unitário do Item registrado, multiplicado pela quantidade solicitada, que constará na parcela 
do Contrato e/ou do Pedido de Compras. 
2 - No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com 
transportes, as quais correrão por conta das DETENTORAS. 
3 - Para a liberação do pagamento, o licitante contratado 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. 
4 - Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – Pregão n° 042/2020; Nº do 
Pedido de Compras, bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agencia bancária, da 
empresa, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informações. 
5 - O pagamento será feito pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação 
do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável, mediante 
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crédito em conta corrente da Contratada, devidamente cadastrada na Secretaria Municipal de 
Finanças, valendo como recibo o comprovante de depósito. 
6 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA comunicará a DETENTORA para que regularize a situação. 
7 - Na hipótese prevista no item anterior o prazo de pagamento será contado a partir de sua 
reapresentação, devidamente regularizado. 
8 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA se reserva ao direito de descontar do 
pagamento os eventuais débitos da DETENTORA, inclusive os relacionados com multas, 
danos e prejuízos contra terceiros. 
9 - Não serão pagos os itens fornecidos em desacordo com as especificações que integram 
esta Ata. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.  
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
1 - O preço permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência da Ata. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.  
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1 - A presente Ata ou o Registro da DETENTORA específico poderão ser cancelados de 
pleno direito nas seguintes situações: 
2 - Pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA: 
a) Quando a DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços; 
b) Quando a DETENTORA não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
c) Quando a DETENTORA der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
federal nº 8.666/93; 
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos 
praticados no mercado; 
e) Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA. 
Pela DETENTORA: 
a) Mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar 
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 
b) Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso 
fortuito ou força maior. 
c) Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a DETENTORA será informada por 
correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo 
da presente Ata. 
d) A solicitação da DETENTORA para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, facultando-se a este a aplicação 
das sanções previstas nesta Ata. 
e) Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da 
DETENTORA, relativas ao fornecimento dos itens. 



                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA 
                                                                           Estado de São Paulo 
                                                                        CNPJ 60.123.072/0001-58 
 

 

 

 

 
94 

f) Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, 
do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.  
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

1 - Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não 
mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser 
aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com a 
legislação vigente e  

1.1 - advertência; 

1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
do fornecimento ou serviço não realizado; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, 
com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o ente 
sancionador por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

2 - O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços somente será apreciado se efetuado 
dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente. 
 
3 - As multas referidas nesta não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas leis 
8.666/93 e 10.520/02. 
Parágrafo Único - 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. 
4 - As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o 
exercício de prévia e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1 - As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos disponíveis 
nas dotações do orçamento vigente de 2020 e das dotações especificas do próximo exercício. 
A duração, bem como os quantitativos da ATA esta adstrita aos créditos orçamentários. 
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Órgão: 02.15.00 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 
Funcional: 04.122.7001.2234– Manutenção de Serviços Administrativos 
Despesa: 610/3.3.90.30.07-01-110000 – Gêneros de Alimentação 
Órgão: 02.16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Funcional: 10.301.1001.2039– Manutenção de Serviços Administrativos 
Despesa: 779/3.3.90.30.07-01-3010000 – Gêneros de Alimentação 
Órgão: 02.17.00 – SEC. MUN. DE ED. CULTURA E ESPORTE 
02.17.03 – Supervisão de Educação 

Funcional: 12.306.2006.2075 – Forn. De Merenda Escolar – Educação Infantil 
Despesa: 970/3.3.90.30.07-05-2840000 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2075 – Forn. De Merenda Escolar – Educação Infantil 
Despesa: 971/3.3.90.30.07-05-283000 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2075 – Forn. De Merenda Escolar – Educação Infantil 
Despesa: 1101/3.3.90.30.07-05-2800000 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2075 – Forn. De Merenda Escolar – Educação Infantil 
Despesa: 1102/3.3.90.30.07-05-2810000 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2074 – Forn. De Merenda Escolar – EJA 
Despesa: 1187/3.3.90.30.07-02-2300003 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2076 – Forn. De Merenda Escolar – Ensino Fundamental 
Despesa: 973/3.3.90.30.07-02-2000011 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2076 – Forn. De Merenda Escolar – Ensino Fundamental 
Despesa: 974/3.3.90.30.07-05-2820000 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2076 – Forn. De Merenda Escolar – Ensino Fundamental 
Despesa: 975/3.3.90.30.07-05-2850000 – Gêneros de Alimentação 

Funcional: 12.306.2006.2076 – Forn. De Merenda Escolar – Ensino Fundamental 
Despesa: 976/3.3.90.30.07-05-200013 – Gêneros de Alimentação 
Órgão: 02.19.00 – SEC. MUN. DE DESEN. E SERVIÇO SOCIAL 
Funcional: 08.244.4007.2152– Manutenção de Serviços Administrativos 
Despesa: 848/3.3.90.30.07-01-510000– Gêneros de Alimentação 

Funcional: 08.244.4007.2157 – Manutenção do Conselho Tutelar 
Despesa: 849/3.3.90.30.07-01-110000– Gêneros de Alimentação 
Funcional: 08.243.4010.2143 – Casa de Acolhimento 
Despesa: 867/3.3.90.30.07-01-110000– Gêneros de Alimentação 
Funcional: 08.243.4010.2143 – Casa de Acolhimento 
Despesa: 868/3.3.90.30.07-02-5000056– Gêneros de Alimentação 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
1.1 todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo juntado aos autos processuais. 
1.2 é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer 
operação financeira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.  
DO FORO 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Itapeva – São Paulo. 
E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata. 
 
                                                                                          Nova Campina, XX de XXX de 2020 
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Jucemara Fortes do Nascimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
         Prefeita Municipal  Licitante 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contratos) 

 
CONTRATANTE: _________________________________________________ 
CONTRATADO: __________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
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b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 
Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido 
na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em 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, conforme regras do 
Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:_____________________________________________________ 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
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Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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 Recibo de Retirada de Edital 

 
 

 

 

 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Sistema Registro de Preços 

 

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios 

 

Pregão Presencial RP N° 042/2020 

PROCESSO Nº 1621/2020 

EMPRESA:  

CNPJ n°:  

Endereço:  

e-mail:  

Cidade:  Estado:  

Telefone:  Fax:  

Obtivemos, através do acesso à página www.novacampina.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada.  

,            de                         de 2020 

Nome:  
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