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PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO: N° 005/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N°011/2017
DATA DA REALIZAÇÃO: 06/04/2017 – HORÁRIO: 09HS00
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(LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – EPP “LEI COMPLETAR 147/2014”).
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1. PREÂMBULO
1.1. O MUNICÍPIO DE ALFREDO MARCONDES através do Senhor Prefeito Municipal, EDMILSON JOSÉ
CORREIA, designando especialmente para este fim, torna público que, encontra-se aberta nesta
unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO, do tipo “MENOR PREÇO
DO ITEM”, objetivando o REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais AQUISIÇÕES DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, HORTIFRÚTI, CONFORME ANEXO I, DO EDITAL, destinados ao setor de merenda
escolar municipal e demais setores da municipalidade, que será regida pela Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições
da Lei Federal nº. 8.666, de 23 de junho de 1993 e Lei Complementar nº. 123/06 e suas
posteriores alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, as propostas
deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório, pelo período de até 12
meses.
1.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório.
1.3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço
acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos
interessados que se apresentarem para participar do certame.
1.4. A sessão de processamento do PREGÃO será realizada na sala indicada pelo Departamento de
Licitações do Paço Municipal de Alfredo Marcondes – SP, na R: Osvaldo Cruz, nº 401, Centro,
iniciando-se no dia 06 DE ABRIL DE 2017, as 09hs00, e será conduzida pelo PREGOEIRO com o
auxílio da EQUIPE DE APOIO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA, designados nos autos do
processo em epígrafe.
1.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
1.6. Após a abertura do primeiro ENVELOPE não será admitida a participação de licitante retardatária,
a não ser como ouvinte.
1.7. Será aceita a entrega dos documentos de Credenciamento, Envelope da Proposta Comercial e
envelope dos Documentos de Habilitação, via postal, antes do dia e horário estipulado acima, se os
mesmos forem enviados via correio e chegarem às mãos da Comissão de Licitações antes da data e
horário determinado no subitem 1.4.
1.8. A Comissão de Licitações, o Pregoeiro e a equipe de apoio não se responsabilizarão por envelopes
entregues, intempestivamente ou em outro setor desta Prefeitura ou ainda pelo extravio dos que não
chegarem até a data e horários estabelecidos no subitem 1.4..

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais e futuras “AQUISIÇÕES
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRÚTI, CONFORME ANEXO I, DO EDITAL, destinados ao setor de
merenda escolar municipal e demais setores da municipalidade pelo período de 12 (doze)
meses, conforme descrito no ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO, que passa a fazer parte do
presente processo, as entregas dos produtos serão efetuadas em até 02 (DOIS) ÚTEIS DA
SOLICITAÇÃO.
2.2 Nos termos da legislação vigente, em especial art. 48, III da Lei complementar 123/06 alterada
pela Lei completar 147/14 foi estabelecida uma cota de 25% do objeto deste certame reservada a
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, representados pelos itens 02, 04,
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06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104,
106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142,
144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, do objeto.

3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto
da presente contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste
Edital.
3.2. Não poderão participar do certame os interessados que se encontrarem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação que estejam cumprindo
suspensão temporária de participação em licitação nesta administração, ou que tenham sido
considerados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3.3. Salienta-se que foi estabelecido uma cota de 25% do objeto deste certame reservada a
contratação de microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), representada pelos
itens indicados no subitem 2.2., deste Edital, portanto, a participação nos referidos itens
relacionados é restrita às MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, nos termos da
legislação vigente.
3.3.1.Caso não haja três proponentes para os itens reservados, indicados no subitem 3.3., dentro da
cota dos 25% (vinte e cinco por cento) destinados para as MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, objeto desta licitação, os itens poderá ser adjudicado ao vencedor da cota
principal, desde que:
a) Que a empresa melhor classificada para cota Principal tenha registrado proposta para
cota Reservada, comprometendo-se a registrar o menor preço dentre aqueles propostos
para as referidas cotas.
b) Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação
deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa;
3.4. Diante de sua recusa do vencedor da cota principal em adjudicar a cota reservada, esta poderá
ser adjudicada aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado
e que tenham registrado proposta para cota Reservada,
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverá ser preenchido conforme ANEXO II – DO CREDENCIAMENTO,
acompanhado dos seguintes documentos, devidamente autenticados:
4.2. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
4.3. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprovem
os poderes do mandante para a outorga.
4.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
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4.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
4.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
4.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, esta deverá apresentar
declaração, que ateste, sob as penas da lei, o enquadramento da empresa nos exatos termos do
artigo 3º da Lei Complementar n°. 123/06, (ANEXO IV).
4.6. Declaração de Enquadramento como Empresa ME e EPP (ANEXO IV), assinada pelo
representante legal da empresa. (somente para ME e EPP), apresentada FORA dos Envelopes nº 1
(Proposta) e nº 2 (Habilitação).
4.7. O credenciamento do licitante implica a responsabilidade legal do mesmo ou seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão presencial.

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no ANEXO III deste Edital deverá ser apresentada FORA dos Envelopes números 01
e 02.
5.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da
proponente, os seguintes dizeres:
a) Envelope número 01 contendo proposta comercial de preço terá a seguinte inscrição:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇO
Ao Município de Alfredo Marcondes – SP
Pregão Presencial Registro de Preço nº.
__/2017
Processo Licitatório nº. __/2017
NOME EMPRESA/ CNPJ
b) O Envelope número 02 contendo os documentos de habilitação terá a seguinte inscrição:
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO
Ao Município de Alfredo Marcondes – SP
Pregão Presencial Registro de Preço nº.
__/2017
Processo Licitatório nº.__/2017

NOME DA EMPRESA/CNPJ
5.3. A proposta deverá ser elaborada conforme modelo ANEXO VII – DA PROPOSTA PREÇO, preenchida
em papel timbrado da empresa através de processo de informática, de forma clara e legível, em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.
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5.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados, por qualquer processo de
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação
pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
6.1. A PROPOSTA deverá conter:
a) Nome da Licitante, endereço completo, número do CNPJ e número da Inscrição Estadual;
b) Número do processo e número do Pregão;
c) Preço unitário e total do item, marca do produto, compreendendo todos os custos e encargos
constantes do objeto da licitação, o número do Processo e número deste PREGÃO;
d) Ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante em apenas uma via,
datilografada ou impressa, sem rasuras, emendas, ressalvas ou omissões e devidamente
assinada pelo representante legal da licitante, com indicação do seu subscritor, razão social
completa e CNPJ do proponente, acompanhada em um arquivo eletrônico de mídia,
preferencialmente em planilha de Excel, podendo ser salvo em CD ou Pen drive para
facilitar o cadastramento das propostas.
6.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, não sendo aceito qualquer menção a
prazo inferior.
6.3. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
6.4. O menor preço ofertado deverá ser compatível com os preços de mercado.
6.5. As propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às especificações
ou quantidades contidas no ANEXO I deste Edital serão desclassificadas.
6.6. Poderão ser admitidos pelo pregoeiro erros de natureza formal, desde que não comprometam o
interesse público e da administração.
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
7.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:
8. HABILITAÇÃO JURÍDICA
8.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades comerciais;
8.3. Ficha cadastral simplificada atualizada da Junta Comercial, no caso de ME/EPP/MEI;
8.4. Os documentos relacionados acima, não precisarão constar do Envelope “Documentos de
Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
9. REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) A prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
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b1) A prova de regularidade para com a fazenda Federal deverá ser atendida pela
apresentação do seguinte documento: Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com
efeito de Negativa de débitos relativos a Tributos e Contribuições Federais e quanto à
Dívida Ativa da União, inclusive débitos previdenciários administrados pela
Secretaria da Receita Federal;
b2)A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser atendida
mediante Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de Débitos Tributários
da Dívida Ativa do Estado.
b3)A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser atendida pela
apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de Débitos
Municipais da sede da licitante.
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a
apresentação de: Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS.
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeito de Negativa,
expedida eletronicamente, para comprovar a inexistência de Débitos Inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho.
e) No caso de Microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis de acordo com
o Art. 43 §1º da Lei compl. 147 de 07 de agosto de 2014 que alterou a Lei Compl. 123/06, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
f) O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado,
a critério exclusivo da Administração Pública.
h) A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993.

10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelos Cartórios da sede da pessoa
jurídica, no máximo, 90 (noventa) dias, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no
próprio documento;
11. OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Licença de funcionamento concedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal;
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração,
ANEXO V – DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL do Edital.
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c) Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos realizando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos,
segundo determina o inc. V, art. 27, da Lei 8.666/93, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos, na forma da Lei - ANEXO VI;
11.1. Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo de vigência de
validade.
11.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor desta
administração, membro da Comissão de Licitações ou grupo de apoio, nos termos do art. 32 da Lei
8.666/93.
12. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
12.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
12.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação (ANEXO III), e declaração de
enquadramento de microempresa (ANEXO IV), se for o caso, de acordo com o estabelecido no
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
12.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
12.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor
desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de
classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao edital.
12.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
12.5. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
12.6. Só poderão participar da disputa dos itens indicados no subitem 2.2. do presente Edital
microempresas, empresas de pequeno porte, sendo que se trata de cota de 25% do objeto, em
atendimento ao art. 48, III da Lei compl. 123/06 alterada pela Lei compl. 147/14.
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12.6.1. Caso não haja três proponentes para os itens reservados, indicados no subitem 12.6,
reservados dentro da cota dos 25% (vinte e cinco por cento) destinados para as microempresas
e empresas de pequeno porte, objeto desta licitação, o objeto poderá ser adjudicado ao
vencedor da cota Principal, desde que:
a) Que a empresa melhor classificada para cota Principal tenha registrado proposta para cota
Reservada, comprometendo-se a registrar o menor preço dentre aqueles propostos para as
referidas cotas.
b) Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação deverá
ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa;
12.6.2. Diante de sua recusa do vencedor da cota principal em adjudicar a cota reservada, esta
poderá ser adjudicada aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro
colocado e que tenham registrado proposta para cota Reservada,
12.7. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte (conforme preceitua a Lei nº. 123/06):
12.7.1. Entende-se por empate aquelas situação em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superior ao menor preço;
12.8. Para efeito do disposto no item 12.7.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
do item 12.7.1., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 12.7.1, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens 12.7.1, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
e) O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
f)

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão.

12.9. Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO DO ITEM, com participação exclusiva
dos itens elencados no subitem 12.6, microempresas, empresas de pequeno porte, sendo que
se trata de cota de 25% do objeto, em atendimento ao art. 48, III da Lei compl. 123/06 alterada
pela Lei compl. 147/14.
12.9.2. Caso não haja três proponentes para os itens elencados no subitem 12.6.,reservados dentro
da cota dos 25% (vinte e cinco por cento) destinados para as microempresas e empresas de
pequeno porte, objeto desta licitação, o objeto poderá ser adjudicado ao vencedor da cota
Principal, desde que:

Prefeitura Município de Alfredo Marcondes
Rua Osvaldo Cruz, 401- centro - Alfredo Marcondes-SP
Fone-(18) 3266-4090
Administração : Edmilson José Correia

a) Que a empresa melhor classificada para cota Principal tenha registrado proposta para cota
Reservada, comprometendo-se a registrar o menor preço dentre aqueles propostos para as
referidas cotas.
b) Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação deverá
ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa;
12.9.3. Diante de sua recusa do vencedor da cota principal em adjudicar a cota reservada, esta
poderá ser adjudicada aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro
colocado e que tenham registrado proposta para cota Reservada,
12.10. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de menor preço e os demais em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
12.11. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem
de lances.
12.12. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, observada a redução mínima entre os lances é DE R$ 0,01 (UM CENTAVO),
aplicáveis inclusive em relação ao primeiro, sendo que, a aplicação do valor de redução
mínima entre os lances incidirá sobre o preço do item.
12.13. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinar da formulação de lances.
12.14. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para
as selecionadas o último preço ofertado.
12.15. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
12.16. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
12.17. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que
será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
12.18. O valor obtido na negociação final do item será redistribuído proporcionalmente nos produtos
pela licitante em até 02 dias da sessão de julgamento.
12.19. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
12.20. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:
a) Substituição e apresentação de documentos, ou;
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.21. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
12.22. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
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12.23. Para aferir o exato cumprimento desta licitação, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará.
12.24. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
12.25. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação
e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

13.

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

13.1.

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

13.2.

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

13.3.

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

13.4.

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

13.5.

O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

13.6.

A adjudicação será feita por item.

13.7.

Não serão reconhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem
como os encaminhados por fax e e-mail, devendo os mesmos ser protocolados na Secretaria
Administrativa do Município.

14.

DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

14.1.

A entrega dos produtos será efetuada conforme termo de referência de forma parcelada,
conforme a necessidade do setor, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados do recebimento da
requisição emitida pelo responsável pela recepção e distribuição dos produtos.

14.2.

Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e da própria aquisição
do produto.

15.

DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1.

O pagamento será efetuado em até 30 dias úteis, após a efetiva entrega dos produtos,
juntamente com a nota fiscal/fatura devidamente atestada no setor de contabilidade da
contratante.

15.2.

Caso a nota fiscal/fatura apresentar incorreções será devolvida à CONTRATADA e seu
vencimento ocorrerá somente após sua apresentação válida.

16.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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16.1. O registro de preço independe de previsão orçamentária, isso porque não há obrigatoriedade
da contratação.
17.

DA CONTRATAÇÃO

17.1.

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de TERMO DE
CONTRATO, cuja respectiva minuta constitui o ANEXO VIII - DO CONTRATO da presente licitação.

18.

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

18.1.

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública local pelo prazo de até 05
(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002, sempre garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.

18.2.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ALFREDO MARCONDES, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
da obrigação não cumprida.

18.3.

O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais,
sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei
10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a
partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de multa de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizada a
inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista na lei.

18.4.

Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderá ser aplicada à contratada
a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a
documentação exigida para assinatura do contrato.

18.5.

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis
Federais nº.s 8.666/93 e 10.520/02.

18.6.

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ensejar o retardamento na entrega do objeto deste PREGÃO;
Não mantiver a proposta, injustificadamente;
Comportar-se de modo inidôneo;
Fizer declaração falsa;
Cometer fraude fiscal; e,
Falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

18.7.

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo
de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco)
dias úteis após o recebimento da notificação.

19.

DA GARANTIA CONTRATUAL

19.1.

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

Prefeitura Município de Alfredo Marcondes
Rua Osvaldo Cruz, 401- centro - Alfredo Marcondes-SP
Fone-(18) 3266-4090
Administração : Edmilson José Correia

20.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1.

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

20.2.

Das sessões públicas de processamento do PREGÃO serão lavradas atas circunstanciadas.

20.3.

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

20.4.

Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

20.5.

O resultado do presente certame será divulgado no Jornal de Circulação no município.

20.6.

Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada no local onde será realizado o PREGÃO.

20.7.

Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
PREGÃO, de acordo com o art. 41 da Lei 8.666/93.

20.8.

A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01
(um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.

20.9.

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

20.9.1. Integram o presente Edital:
20.9.2. Anexo I – Descrição do Objeto;
20.9.3. Anexo II – Minuta de Credenciamento;
20.9.4. Anexo III – Declaração de plenamente os requisitos de habilitação;
20.9.5. Anexo IV - Declaração de EPP ou ME;
20.9.6. Anexo V – Declaração da Inexistência de Impedimento Legal;
20.9.7. Anexo VI – Declaração de Regularidade perante ao Ministério do Trabalho;
20.9.8. Anexo VII – Proposta de Preço;
20.9.9. Anexo VIII – Minuta da ata de registro de preços;
20.9.10. Anexo IX- Termo de Referência;
20.9.11. Anexo X – Termo de Ciência e Notificação.
20.9.12. Os casos omissos do presente PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO.
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20.9.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o FORO DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE, Estado de
São Paulo.
Prefeitura do Município de Alfredo Marcondes - SP, 21 de março de 2017.

EDMILSON JOSÉ CORREIA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 005/2017
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item

Qtd.

218

1.

72

2.

Descrição do item

un

ACHOCOLATADO EM PÓ (de boa qualidade): O chocolate deve ser obtido
un
de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitos,
detritos animais, cascas de sementes de cacau e de outros detritos vegetais.
No preparo de qualquer qualidade de chocolate, o cacau correspondente ao
tipo deve entrar, no mínimo, na proporção de 32%. O açúcar empregado no
seu preparo deve ser normalmente sacarose, podendo ser
substituído parcialmente por glicose pura ou lactose. É expressamente
proibido adicionar gordura e óleos estranhos à qualquer tipo de chocolate,
bem como, amanteiga de cacau. Os chocolates não podem ser adicionados
de amidos e féculas estranhas.,Não contém glúten.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS
Umidade, máximo 3,0% p/p
Glicídios não redutores, em sacarose, máximo 68,0% p/p
Lipídios: mínimo 6,5% p/p
Chocolate em pó parcialmente desengordurado 2,5a 6,4% p/p
Resíduo mineral fixo, máximo 2,5% p/p
Embalagem em pacote de polietileno com 800 gr
ACHOCOLATADO EM PÓ (de boa qualidade): O chocolate deve ser obtido
un
de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitos,
detritos animais, cascas de sementes de cacau e de outros detritos vegetais.
No preparo de qualquer qualidade de chocolate, o cacau correspondente ao
tipo deve entrar, no mínimo, na proporção de 32%. O açúcar empregado no
seu preparo deve ser normalmente sacarose, podendo ser
substituído parcialmente por glicose pura ou lactose. É expressamente
proibido adicionar gordura e óleos estranhos à qualquer tipo de chocolate,
bem como, amanteiga de cacau. Os chocolates não podem ser adicionados
de amidos e féculas estranhas.,Não contém glúten.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS
Umidade, máximo 3,0% p/p
Glicídios não redutores, em sacarose, máximo 68,0% p/p
Lipídios: mínimo 6,5% p/p
Chocolate em pó parcialmente desengordurado 2,5a 6,4% p/p
Resíduo mineral fixo, máximo 2,5% p/p
Embalagem em pacote de polietileno com 800 gr
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21
3.
7
4.

AÇÚCAR DO TIPO REFINADO: contendo 1 Kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade
AÇÚCAR DO TIPO REFINADO: contendo 1 Kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade

181

un

un
AÇÚCAR pct de 5Kg (TipoCristal), granulado, cor clara,contendo no mínimo
99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar
livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitos e de detritos
animais ou vegetais, sem umidade e sujidades

5.

60

un
AÇÚCAR pct de 5Kg (Tipo Cristal), granulado, cor clara,contendo no mínimo
99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar
livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitos e de detritos
animais ou vegetais, sem umidade e sujidades

6.

109

AMIDO DE MILHO, embalagem em 500 gramas, contendo a identificação un
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e data de fabricação.

36

AMIDO DE MILHO, embalagem em 500 gramas, contendo a identificação un
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e data de fabricação.

7.
8.
889

Un
ARROZ: agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten, cor branca , sem
sujidades, sem parasitas, larvas e bolores e apresentando grãos íntegros e
soltos após o cozimento, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros e
com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo de 37g de
carboidratos, 4g de proteínas e 0 de gorduras. Embalagem de 5Kg

9.

296

un
ARROZ: agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten, cor branca , sem
sujidades, sem parasitas, larvas e bolores e apresentando grãos íntegros e
soltos após o cozimento, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros e
com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo de 37g de
carboidratos, 4g de proteínas e 0 de gorduras. Embalagem de 5Kg

10.

87

AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL (de boa qualidade)
Especificação: Sem aditivos ou conservantes. Embalagem contendo no
mínimo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.

un

28

AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL (de boa qualidade)
Especificação: Sem aditivos ou conservantes. Embalagem contendo no
mínimo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.

un

11.

12.

55
13.
18
14.

AZEITE DE OLIVA: contendo no mínimo 500 ml, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
AZEITE DE OLIVA: contendo no mínimo 500 ml, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

53

un

un

un
AZEITONA VERDE: em conserva, embalagem contendo 300g. em vidro, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.

15.
17
16.

Un

Un
AZEITONA VERDE: em conserva, embalagem contendo 300g. em vidro, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
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259
17.

un
BATATA PALHA: embalagem, pcte com 200 grs, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade

86
18.
252

BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO: a base de: farinha de trigo fortificada un
com ferro e ácido fólico/ gordura vegetal/ açúcar invertido, sal,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e
bicarbonato de sódio, acidulantes ácido láctico e aromatizante. Valor
nutricional na
porção de 100g: 10g de proteína, 72g de carboidratos e 12,5g de gorduras
totais. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço.
Embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido
de 400 a500g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundária de
caixa de papelão.

83

BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO: a base de: farinha de trigo fortificada un
com ferro e ácido fólico/ gordura vegetal/ açúcar invertido, sal,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e
bicarbonato de sódio, acidulantes ácido láctico e aromatizante. Valor
nutricional na
porção de 100g: 10g de proteína, 72g de carboidratos e 12,5g de gorduras
totais. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço.
Embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido
de 400 a500g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundária de
caixa de papelão.

188

BISCOITO SALGADOTIPO CREAMCRACKER. Ingredientes: farinha de trigo
fortificada com ferroe ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante
lecitina de soja, fermentos químicos
Bi15carbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de
100g: mínimo
70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. O biscoito
deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas,parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos,queimados e de caracteres organolépticos anormais,
não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço
Embalagem primária empacote impermeáveis lacrados com peso líquido de
400 a 500g com dupla embalagem e em embalagem secundária de caixa de
papelão. – emb. 400 a 500g

19.

20.

21.

un
BATATA PALHA: embalagem, pcte com 200 grs, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade

un
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22.

BISCOITO SALGADOTIPO CREAMCRACKER. Ingredientes: farinha de trigo
fortificada com ferroe ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante
lecitina de soja, fermentos químicos
Bi15carbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de
100g: mínimo
70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. O biscoito
deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas,parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos,queimados e de caracteres organolépticos anormais,
não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço
Embalagem primária empacote impermeáveis lacrados com peso líquido de
400 a 500g com dupla embalagem e em embalagem secundária de caixa de
papelão. – emb. 400 a 500g

171

un
BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, pact com 400 gr sabor coco, a base de:
farinha de trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/lecitina de soja/
amido de milho/ açúcar invertido/ leite de coco/ coco ralado/ leite
integral/sal/ aroma artificial de coco. Serão rejeitado biscoitos mal cozidos,
queimados

23.

56

267
25.

88
26.

66
27.
22
28.

30.

un
BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, pact com 400 gr sabor coco, a base de:
farinha de trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/lecitina de soja/
amido de milho/ açúcar invertido/ leite de coco/ coco ralado/ leite
integral/sal/ aroma artificial de coco. Serão rejeitado biscoitos mal cozidos,
queimados

24.

29.

55
18

CAFÉ: De primeira qualidade Acondicionado em embalagem de 500g
original do fabricante, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo coma Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
CAFÉ: De primeira qualidade Acondicionado em embalagem de 500g
original do fabricante, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo coma Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
COLORIFICO: alimenticio a base de urucum, pacote com 500g, embalagem
original, com marca do fabricante, prazo de validade.
COLORIFICO: alimenticio a base de urucum, pacote com 500g, embalagem
original, com marca do fabricante, prazo de validade.
DOCE DE LEITE: empasta embalagem original com 400 grs
DOCE DE LEITE: empasta embalagem original com 400 grs

197

un

un

un

un

Un
un
un

CHÁ MATE acondionado em embalagem de 500 grs original do fabricante,
com identificação do produto,marca do fabricante,data de fabricação e
prazo de validade. produto registrado no mapa.

31.

65
32.

Un

un
CHÁ MATE acondionado em embalagem de 500 grs original do fabricante,
com identificação do produto,marca do fabricante,data de fabricação e
prazo de validade. produto registrado no mapa.
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un
COCO RALADO deverá ser obtido do endosperma do fruto do coqueiro
(Cocosnucifera), por processo tecnológico adequado e separado
parcialmente da emulsãoóleo/água (leite de coco) por processos
mecânicos. Coco ralado puro, deve ser de baixo teor de gordura,sem
qualquer adição e que conserva parte dos componentes do endosperma do
fruto, deve conter de 35 a 60%de lipídios; Característica físicas e químicas:
Umidade máximo 4% p/p Acidez, em ml de solução normal:
máximo 3% v/p lipídios máximo:35% p/p Açúcar não redutor expresso
em sacarose, em relação aos lipídios: máximo 12% p/p
Açúcar (sacarose)total:
máximo - - 30% p/p
Embalagem com 100gr.

33.

42

34.

248

CREME DE LEITE tradicional, contendo no mínimo 340g, em lata, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade, sendo em lata.

Un

82

CREME DE LEITE tradicional, contendo no mínimo 340g, em lata, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade, sendo em lata.

un

35.

36.
48
37.

15
38.

72
39.

23
40.

un
COCO RALADO deverá ser obtido do endosperma do fruto do coqueiro
(Cocosnucifera), por processo tecnológico adequado e separado
parcialmente da emulsãoóleo/água (leite de coco) por processos
mecânicos. Coco ralado puro, deve ser de baixo teor de gordura,sem
qualquer adição e que conserva parte dos componentes do endosperma do
fruto, deve conter de 35 a 60%de lipídios; Característica físicas e químicas:
Umidade máximo 4% p/p Acidez, em ml de solução normal:
máximo 3% v/p lipídios máximo:35% p/p Açúcar não redutor expresso
em sacarose, em relação aos lipídios: máximo 12% p/p
Açúcar (sacarose)total:
máximo - - 30% p/p
Embalagem com 100gr.

ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA
Especificação: Embalagem com no mínimo 2kg, peso drenado com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Com isso o Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA
ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA
Especificação: Embalagem com no mínimo 2kg, peso drenado com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Com isso o Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA
Ervilha reidratada em conserva - especificação: embalagem com no
mínimo 200 grs, peso drenado com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a
resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos
- CNNPA
Ervilha reidratada em conserva - especificação: embalagem com no
mínimo 200 grs, peso drenado com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a
resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos
- CNNPA

un

un

un

un
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530

un
EXTRATO DE TOMATE: O extrato de tomate deve ser preparado com frutos
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. É tolerada a adição de 1%
de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de
fermentações e não indicar processamento defeituoso.Deve ser envasado e
receber tratamento térmico adequado: após 14 dias de incubação a 35ºC,
não se deve observar sinais de alterações das embalagens (estufamentos,
alterações,embalagem de 340g

41.

176

42.

15
43.
5
44.

Un
EXTRATO DE TOMATE: O extrato de tomate deve ser preparado com frutos
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. É tolerada a adição de 1%
de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de
fermentações e não indicar processamento defeituoso.Deve ser envasado e
receber tratamento térmico adequado: após 14 dias de incubação a 35ºC,
não se deve observar sinais de alterações das embalagens (estufamentos,
alterações,embalagem de 340g
FARINHA LACTEA de 1a qualidade, embalagem com 400 grs, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a resolução 12/78 da comissão de normas e
padrões para alimentos- cnnpa.
FARINHA LACTEA de 1a qualidade, embalagem com 400 grs, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a resolução 12/78 da comissão de normas e
padrões para alimentos- cnnpa.

147

un

un
FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira
qualidade, seca, fina, branca, composição nutricional
mínima: 82% de carboidratos e 320 kcal. Embalagem com 50grs

45.
48

un
FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira
qualidade, seca, fina, branca, composição nutricional
mínima: 82% de carboidratos e 320 kcal. Embalagem com 50grs

46.
198

un
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO: de 1a qualidade, pcte com 1
kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com resolução 12/78 da comissão
nacional de normas e padrões de alimentos- cnnpa.

47.

65

Un
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO: de 1a qualidade, pcte com 1
kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com resolução 12/78 da comissão
nacional de normas e padrões de alimentos- cnnpa.

48.

41
49.
13
50.

FERMENTO QUIMICO EM PÓ, embalagem original com 250 grs, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
FERMENTO QUIMICO EM PÓ, embalagem original com 250 grs, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.

27
51.

un

un

un
FERMENTO BIOLÓGICO SECO, embalagem com 10 grs, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

8
52.

un
FERMENTO BIOLÓGICO SECO, embalagem com 10 grs, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

690
53.

un

un
FEIJÃO CARIOCA in natura , tipo 1,safra corrente,com umidade máxima de
14%, acondicionado em embalagem, plástica atóxica, resistente,
transparente, vedada , contendo 1 kg
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230

un
FEIJÃO CARIOCA in natura , tipo 1,safra corrente,com umidade máxima de
14%, acondicionado em embalagem, plástica atóxica, resistente,
transparente, vedada , contendo 1 kg

54.

8
55.

FLOCOS DE ARROZ embalagem com 400 grs com identificação do produto
marca do fabricante data de fabricação e prazo de validade

2

un
FLOCOS DE ARROZ embalagem com 400 grs com identificação do produto
marca do fabricante data de fabricação e prazo de validade

56.
270
57.

90
58.

FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO (de boa qualidade)
Especificação: Flocos de milho, pré-cozido. Embalagem com no mínimo 500
g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO (de boa qualidade)
Especificação: Flocos de milho, pré-cozido. Embalagem com no mínimo 500
g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

150

un

un

un
LEITE CONDENSADO, textura homogênea, cor creme, 1a qualidade,
embalagem com 395 grs

59.
50
60.

LEITE CONDENSADO, textura homogênea, cor creme, 1a qualidade,
embalagem com 395 grs

47

un

Un
LEITE EM PÓ INTEGRAL de 1a qualidade embalagem com 400 grs com
identificação do produto, marca do fabricante, data

61.
15

un
LEITE EM PÓ INTEGRAL de 1a qualidade embalagem com 400 grs com
identificação do produto, marca do fabricante, data

62.
225

FUBÁ DE MILHO pact com 1Kg, submetido a processos de maceração,
secagem, moagem, peneiração, e laminação adequados e isentos de
sujidades.

un

75

FUBÁ DE MILHO pact com 1Kg, submetido a processos de maceração,
secagem, moagem, peneiração, e laminação adequados e isentos de
sujidades.

un

63.

64.
375

un
MACARRAO ESPAGUETE, massa seca com ovos,
fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos.embalagem de 500grs

65.

125

un
MACARRAO ESPAGUETE, massa seca com ovos,
fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos.embalagem de 500grs

66.

204
67.

Un

MACARRÃO PARA LASANHA, (de boa qualidade) contendo no mínimo 500
gramas com identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade

un
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68
68.

MACARRÃO PARA LASANHA, (de boa qualidade) contendo no mínimo 500
gramas com identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade

713

un
MACARRÃO TIPO AVE MARIA : com ovos, a base de:
farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante
natural de urucum ou outras substâncias permitidas e
submetido a processos tecnológicos adequados,
composição nutricional: máximo 76 g de hidrato de
carbono .embalagem 500grs

69.

237

un
MACARRÃO TIPO AVE MARIA : com ovos, a base de:
farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante
natural de urucum ou outras substâncias permitidas e
submetido a processos tecnológicos adequados,
composição nutricional: máximo 76 g de hidrato de
carbono .embalagem 500grs

70.

120

un
MACARRÃO PADRE NOSSO: com ovos, a base de farinha de trigo de sêmola
ou semolina, ovos, corante, natural de urucum ou outras substancias
permitido a processos tecnológicos adequados, composição nutricional:
máximo 76 g de hidrato de carbono embalagem 500 grs

71.

40

un
MACARRÃO PADRE NOSSO: com ovos, a base de farinha de trigo de sêmola
ou semolina, ovos, corante, natural de urucum ou outras substancias
permitido a processos tecnológicos adequados, composição nutricional:
máximo 76 g de hidrato de carbono embalagem 500 grs

72.

170
73.

56
74.

MAIONESE TRADICIONAL: DE PRIMEIRA QUALIDADE 500G
Especificação: Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
MAIONESE TRADICIONAL: DE PRIMEIRA QUALIDADE 500G
Especificação: Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.

180

un

Un

un
MARGARINA VEGETAL(de boa qualidade),com sal, com 60% A 80% de
lipídio, óleos vegetais líquidos e / água/leite em pó reconstituído/Vitamina
A (15.000UI/Kg)/beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao
natural/corante natural de urucum/cúrcuma. Embalado em potes plásticos
de 500gr,provenientes de estabelecimento sob inspeção oficial, contendo
data de fabricação e validade.

75.

60

76.

Un

un
MARGARINA VEGETAL(de boa qualidade),com sal, com 60% A 80% de
lipídio, óleos vegetais líquidos e / água/leite em pó reconstituído/Vitamina
A (15.000UI/Kg)/beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao
natural/corante natural de urucum/cúrcuma. Embalado em potes plásticos
de 500gr,provenientes de estabelecimento sob inspeção oficial, contendo
data de fabricação e validade.
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79

un
MILHO VERDE EM CONSERVA :
Especificação: Embalagem com no mínimo 200g, peso drenado com dados
de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa.

77.

26

un
MILHO VERDE EM CONSERVA :
Especificação: Embalagem com no mínimo 200g, peso drenado com dados
de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa.

78.

71
79.

23
80.

MILHO VERDE EM CONSERVA
Especificação: Embalagem com no mínimo 2kg, peso drenado com dados de
identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso
líquido e
de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa.
MILHO VERDE EM CONSERVA
Especificação: Embalagem com no mínimo 2kg, peso drenado com dados de
identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso
líquido e
de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa.

17

un

Un
MOLHO DE TOMATE
Especificação: Embalagem contendo no mínimo 500 g do produto, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA

81.

5

un
MOLHO DE TOMATE
Especificação: Embalagem contendo no mínimo 500 g do produto, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA

82.

938

ÓLEO DE SOJA: produto derivado de soja comestível e refinado.
Embalagem: Pet de 900ml .

un

312

ÓLEO DE SOJA: produto derivado de soja comestível e refinado.
Embalagem: Pet de 900ml .

un

83.
84.
450

un
PÓ PARA GELATINA : diversos sabores, embalagem com 85 grs, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com resolução 12/78 da comissão nacional de normas e
padrões para alimentos - cnnpa

85.

150

un
PÓ PARA GELATINA : diversos sabores, embalagem com 85 grs, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com resolução 12/78 da comissão nacional de normas e
padrões para alimentos - cnnpa

86.

60
87.

un

Un
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA: obtida por processamento tecnológico
adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de
soja e proteína concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de
8% e proteína em base seca mínima de 50%. Pacote de 0,50 ou 1 kg.
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20

un
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA: obtida por processamento tecnológico
adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de
soja e proteína concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de
8% e proteína em base seca mínima de 50%. Pacote de 0,50 ou 1 kg.

88.

1763
89.

587
90.

68
91.
22
92.

REFRESCO EM PÓ: similar ao tang embalagem entre 30 gramas, sabores
variados, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com a resolução 12/78 da
comissão nacional de normas e padrões para alimentos- CNNPA
REFRESCO EM PÓ: similar ao tang embalagem entre 30 gramas, sabores
variados, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com a resolução 12/78 da
comissão nacional de normas e padrões para alimentos- CNNPA
QUEIJO PARMESÃO RALADO: contendo no mínimo 50 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade
QUEIJO PARMESÃO RALADO: contendo no mínimo 50 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade

417

un

un

un

un
REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA
GASOSA/XAROPE: diversos sabores
Especificação: refrigerante, material água gasosa/xarope, embalagem com 2
litros contendo nome e marca do fabricante, Marca
deverá ser reconhecidos internacionalmente dentro dos mais altos padrões
de qualidade.

93.

138

Un
REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA
GASOSA/XAROPE: diversos sabores
Especificação: refrigerante, material água gasosa/xarope, embalagem com 2
litros contendo nome e marca do fabricante, Marca
deverá ser reconhecidos internacionalmente dentro dos mais altos padrões
de qualidade.

94.

237
95.
79
96.

SAL IODADO: não tóxico, com dosagem mínima de 10 mg e máxima de
15mg de iodo por kg de acordo com a Legislação de Federal Especifica,
embalagem de 1kg.
SAL IODADO: não tóxico, com dosagem mínima de 10 mg e máxima de
15mg de iodo por kg de acordo com a Legislação de Federal Especifica,
embalagem de 1kg.

98

un

un

un
SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL: produto
elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas,
descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo
comestível. Lata com peso drenado de 0,30 ou 0,50 kg

97.

32

un
SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL: produto
elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas,
descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo
comestível. Lata com peso drenado de 0,30 ou 0,50 kg

98.

75
99.

un

un
TEMPERO PRONTO ALHO/SAL: de 1ª qualidade, embalagem de 1kg.

Prefeitura Município de Alfredo Marcondes
Rua Osvaldo Cruz, 401- centro - Alfredo Marcondes-SP
Fone-(18) 3266-4090
Administração : Edmilson José Correia

25
100.

Un
TEMPERO PRONTO ALHO/SAL: de 1ª qualidade, embalagem de 1kg.

69
101.
23
102.

TRIGO PARA KIBE: com 500 g,com identificação do produto. Marca do
fabricante, data fabricação e prazo de validade.
TRIGO PARA KIBE: com 500 g,com identificação do produto. Marca do
fabricante, data fabricação e prazo de validade.

128

VINAGRE DE VINHO TINTO BRANCO: litro c/ 750 ml. Composição:
fermentado acético de vinho branco/ água.Apresentando no mínimo 4% de
acidez volátil.

42

VINAGRE DE VINHO TINTO BRANCO: litro c/ 750 ml. Composição:
fermentado acético de vinho branco/ água.Apresentando no mínimo 4% de
acidez volátil.

103.

104.
278
105.
92
106.
203
107.
67
108.
63
109.
21
110.

ORÉGANO: contendo 100g, com identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
ORÉGANO: contendo 100g, com identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
AÇAFRÃO: de 259 g, com identificação do produto, marca do fabricante e
prazo de validade.
AÇAFRÃO: de 259 g, com identificação do produto, marca do fabricante e
prazo de validade.
FEIJÃO PRETO: tipo 1, novo, constituído de grão inteiros e sadios, com
umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura
de feijão preto.
FEIJÃO PRETO: tipo 1, novo, constituído de grão inteiros e sadios, com
umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura
de feijão preto.

27
111.

un

un

un

un

un

Un

un

un

un

un
CHOCOLATE GRANULADO: feito de cacau, em embalagem de 200g.

9
112.

un
CHOCOLATE GRANULADO: feito de cacau, em embalagem de 200g.

68

Un
LEITE DE COCO: contendo no mínimo 200ml, com identificação do produto,
marca do fabricante, data fabricação e prazo de validade.

113.
22

un
LEITE DE COCO: contendo no mínimo 200ml, com identificação do produto,
marca do fabricante, data fabricação e prazo de validade.

114.
90
115.

un

un
BALDE DE PÃO DE QUEIJO: 4KG de 1ª qualidade, em grau médio de
amadurecimento.
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30

un
BALDE DE PÃO DE QUEIJO: 4KG de 1ª qualidade, em grau médio de
amadurecimento.

116.

71
117.

23
118.

CATCHUP: composto a base de polpa de suco de tomate, sal, açúcar e
outras substancias permitidas, admitindo no mínimo 35% de resíduos secos,
de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e
seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação,
acondicionados em embalagens tetrapak com 200g.
CATCHUP: composto a base de polpa de suco de tomate, sal, açúcar e
outras substancias permitidas, admitindo no mínimo 35% de resíduos secos,
de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e
seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação,
acondicionados em embalagens tetrapak com 200g.

21

Un

un
MOLHO DE SOJA, TIPO SOYO: com aspecto cor, cheiro e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem pet
com 900ml, integro, atóxico, resistente, vedado hermedicamente, limpo, a
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, lnformações nutricionais, numero de lote, data de fabricação,
data de validade, quantidade de produto e atender as especificações
técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente, prazo de
validade de no minimo 6 meses a partir da entrega do produto.

119.

7

un
MOLHO DE SOJA, TIPO SOYO: com aspecto cor, cheiro e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem pet
com 900ml, integro, atóxico, resistente, vedado hermedicamente, limpo, a
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, lnformações nutricionais, numero de lote, data de fabricação,
data de validade, quantidade de produto e atender as especificações
técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente, prazo de
validade de no minimo 6 meses a partir da entrega do produto.

120.

24

121.

CHANTILLY MIX: composição: água, gordura vegetal, açucar, sal,
estabilizantes a base de lactado de mono e diglicerideos e caseinato de
sódio, umectante sorbital, aroma idêntico ao natural de creme e corante
natural urucum e curcuma, não contém gluten, caixa de 1 litro, creme
vegetal, ideal para recheios e corbeturas, embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade e peso
liquido de acordo com rdc nº 40- anvisa.
8

un

un
CHANTILLY MIX: composição: água, gordura vegetal, açucar, sal,
estabilizantes a base de lactado de mono e diglicerideos e caseinato de
sódio, umectante sorbital, aroma idêntico ao natural de creme e corante
natural urucum e curcuma, não contém gluten, caixa de 1 litro, creme
vegetal, ideal para recheios e corbeturas, embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade e peso
liquido de acordo com rdc nº 40- anvisa.

122.

90
123.

un

un
MILHO PARA PIPOCA: tipo um, preparados com matérias primas sãos,
limpos, isentos de materias terrosas e parasitos e de detritos animais ou
vegetais com no maximo de 15% de umidade- bem. 500g
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Un
MILHO PARA PIPOCA: tipo um, preparados com matérias primas sãos,
limpos, isentos de materias terrosas e parasitos e de detritos animais ou
vegetais com no maximo de 15% de umidade- bem. 500g

124.

30

un
MACARRÃO PARAFUSO: sem gluten, macarrão de arroz com ovos corte
parafuso 500g, sem gluten, sem lactose. O produto devera estar em
conformidade com as leis especificas vigentes, validade minima de 6 meses
a partir da data de entrega.

125.

10

un
MACARRÃO PARAFUSO: sem gluten, macarrão de arroz com ovos corte
parafuso 500g, sem gluten, sem lactose. O produto devera estar em
conformidade com as leis especificas vigentes, validade minima de 6 meses
a partir da data de entrega.

126.

75

un
GELATINA EM PÓ ZERO AÇUCAR: ingredientes: gelatina, sal,acidulante
ácido fumário, edulcorantes artificiais, aroma artificial, estabilizante citrato
de sódio e corantes artificiais. Isento de gluten. Na embalagem devera
conter as seguintes informações, indicações do fabricante, tabela
nutricional, ingredientes, data de validade e peso. Embalagem 12g.

127.

25

un
GELATINA EM PÓ ZERO AÇUCAR: ingredientes: gelatina, sal,acidulante
ácido fumário, edulcorantes artificiais, aroma artificial, estabilizante citrato
de sódio e corantes artificiais. Isento de gluten. Na embalagem devera
conter as seguintes informações, indicações do fabricante, tabela
nutricional, ingredientes, data de validade e peso. Embalagem 12g.

128.

14

un
ACHOCOLATADO EM PÓ DIET: ingredientes: maltodextrina, cacau em pó,
lecitina de soja, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e sacarina sódica,
edulcorantes naturais glicosideos de steviol, antiumectante dióxido de
silicio e aroma artificial de baunilha. Deverá ser isento de glúten e lactose.
Na embalagem devera conter as seguintes informações indicações do
fabricante, tabela nutricional, ingredientes, data de validade e peso.
Embalagem minima de 200g. Validade minima de 3 meses após a entrega.

129.

4

un
ACHOCOLATADO EM PÓ DIET: ingredientes: maltodextrina, cacau em pó,
lecitina de soja, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e sacarina sódica,
edulcorantes naturais glicosideos de steviol, antiumectante dióxido de
silicio e aroma artificial de baunilha. Deverá ser isento de glúten e lactose.
Na embalagem devera conter as seguintes informações indicações do
fabricante, tabela nutricional, ingredientes, data de validade e peso.
Embalagem minima de 200g. Validade minima de 3 meses após a entrega.

130.

5

Un
CHÁ DE CAMOMILA: aspecto, cor, odor e sabor caracteristicos, livre de
sujidades, parasitas e larvas, embalagem 1 kg, validade minima de 6 meses
após a entrega.

131.

1
132.

un
CHÁ DE CAMOMILA: aspecto, cor, odor e sabor caracteristicos, livre de
sujidades, parasitas e larvas, embalagem 1 kg, validade minima de 6 meses
após a entrega.
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133.

11
134.

53

135.

17

136.

15
137.
5
138.
38
139.

MACARRÃO TIPO ALETRIA: com ovos pasteurizados, pacote com 500g.
Embalagem deve estar intacta,acondicionadas em pacotes de papel
multifoliado, bem vedado,validade minima de 6 meses a partir da data de
entrega, a rotulagem deve conter as informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validad, lote e informações nutricionais.
MACARRÃO TIPO ALETRIA: com ovos pasteurizados, pacote com 500g.
Embalagem deve estar intacta,acondicionadas em pacotes de papel
multifoliado, bem vedado,validade minima de 6 meses a partir da data de
entrega, a rotulagem deve conter as informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validad, lote e informações nutricionais.

un

CEREAL INFANTIL TIPO MUCILON SABOR MULTI CEREAIS: sache 230 g.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açucar,
farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais
minerais(carbonato de calcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso,
sulfato de zinco)vitaminas(vitamina c, niacina, vitamina E, acido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, acido fólico, vitamina D) e
aromatizante vanilina, contém glúten, contém trações de leite.
CEREAL INFANTIL TIPO MUCILON SABOR ARROZ E AVEIA: sachê 230g.
Ingredientes: farinha de arroz, açucar, farinha de aveia, extrato de malte,
sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato
ferroso, sulfato de zinco), )vitaminas(vitamina c, niacina, vitamina E, acido
pantotê- nico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, acido fólico, vitamina
D) e aromatizante vanilina, contém glúten, contém trações de leite.
CEREAL INFANTIL TIPO MUCILON SABOR MULTI CEREAIS: sache 230 g.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açucar,
farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais
minerais(carbonato de calcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso,
sulfato de zinco)vitaminas(vitamina c, niacina, vitamina E, acido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, acido fólico, vitamina D) e
aromatizante vanilina, contém glúten, contém trações de leite.
CEREAL INFANTIL TIPO MUCILON SABOR ARROZ E AVEIA: sachê 230g.
Ingredientes: farinha de arroz, açucar, farinha de aveia, extrato de malte,
sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato
ferroso, sulfato de zinco), )vitaminas(vitamina c, niacina, vitamina E, acido
pantotê- nico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, acido fólico, vitamina
D) e aromatizante vanilina, contém glúten, contém trações de leite.
FARINHA LACTEA: sachê 230g.Ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açucar, leite em pó integral, vitaminas e minerais,
sal e aromati

un

FARINHA LACTEA: sachê 230g.Ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açucar, leite em pó integral, vitaminas e minerais,
sal e aromati

un

SUPLEMENTO NUTRICIONAL: oral, uso pediátrico, em pó, embalagem, lata
de 400g, rico em cálcio, ferro e zinco. Sabores variados/ SUSTAGEM KIDS.

12
140.

un

un

Un

un

un
SUPLEMENTO NUTRICIONAL: oral, uso pediátrico, em pó, embalagem, lata
de 400g, rico em cálcio, ferro e zinco. Sabores variados/ SUSTAGEM KIDS.
kg

1320

BATATA INGLESA: Lavada, lisa, de 1ª qualidade, sem lesões de origem fisica
ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livres de
enfermidades, isenta de partes pútricas, com tamanho uniforme, devendo
ser graudas. Embalagens, em sacos plasticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentendo na embalagem etiqueta de pesagem.

440

BATATA INGLESA: Lavada, lisa, de 1ª qualidade, sem lesões de origem fisica
ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livres de
enfermidades, isenta de partes pútricas, com tamanho uniforme, devendo
ser graudas. Embalagens, em sacos plasticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentendo na embalagem etiqueta de pesagem.

141.

142.

kg
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kg
143. 132

kg
ALHO: bulbo inteiro, de 1ª qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem
fisica ou mecanica, devendo estar bem desenvolvido, sadio, não deve
conter substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes a
superfícies. Embalagens, em sacos plasticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem

44

ALHO: bulbo inteiro, de 1ª qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem
fisica ou mecanica, devendo estar bem desenvolvido, sadio, não deve
conter substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes a
superfícies. Embalagens, em sacos plasticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem

623

MAÇÃ FUGI OU GALA: qualidade com casca sã, sem ruptura e pancadas na
casca, apresentando tamanho e cor uniformes, com polpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvidas e maduras, devem ser frescas, sem danos
fisicos e mecanicos, isento de partes pútridas.Embalagens, em sacos
plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentendo na
embalagem etiqueta de pesagem.
MAÇÃ FUGI OU GALA: qualidade com casca sã, sem ruptura e pancadas na
casca, apresentando tamanho e cor uniformes, com polpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvidas e maduras, devem ser frescas, sem danos
fisicos e mecanicos, isento de partes pútridas.Embalagens, em sacos
plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentendo na
embalagem etiqueta de pesagem.

144.

145.

207
146.

147. 319

106

148.

149. 29

150.

9
338

151.
112
152.
165
153.

55
154.

kg

kg

kg

kg
PONKAN: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para o consumo
mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e
intacta, tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas,
machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparencia e qualidade. Livre de úmida de externa anormal e
resíduos de fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em
caixas plasticas devidamente higiênizadas.
PONKAN: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para o consumo
mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e
intacta, tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas,
machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparencia e qualidade. Livre de úmida de externa anormal e
resíduos de fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em
caixas plasticas devidamente higiênizadas.
GENGIBRE: condimento, matéria prima boa qualidade, isento de sujidades.
GENGIBRE: condimento, matéria prima boa qualidade, isento de sujidades.
ABACAXI PÉROLA: de primeira, in natura, apresentando grau de maturação
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
ABACAXI PÉROLA: de primeira, in natura, apresentando grau de maturação
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
MELÃO: de 1ª qualidade, amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, sem
danos fisicos ou mecanicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros,
devendoapresentar 80%a 90%de maturação. Embalagens, em sacos
plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem.
MELÃO: de 1ª qualidade, amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, sem
danos fisicos ou mecanicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros,
devendoapresentar 80%a 90%de maturação. Embalagens, em sacos

Kg

Kg
Kg
Kg

Kg

kg

Kg
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plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem.
155.
156.

64
21
128

23

MARACUJÁ: azedo, padrão médio e uniforme, maduro, de primeira
qualidade.

Kg

7

MARACUJÁ: azedo, padrão médio e uniforme, maduro, de primeira
qualidade.

Kg

150

LARANJA LIMA: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para o consumo
mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpafirme e
intacto, tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas,
machucaduras, boçores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa
anormal e residuos de fertilizantes. De colheita recente, com
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas
LARANJA LIMA: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para o consumo
mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpafirme e
intacto, tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas,
machucaduras, boçores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa
anormal e residuos de fertilizantes. De colheita recente, com
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas

kg

158.

161.

50

162.

Kg
Kg

42

160.

MORANGO: de 1ª qualidade, em grau médio de amadurecimento.

Kg

OVOS: caracteristicas técnicas: ovos de galinha tipo grande, casca lisa, os
ovos deverão estar limpos, não poderão estar trincados.Embalagem: em
caixa de papelão, com registro no ministério da prefeitura, sif, cispoa. Prazo
de validademinimo de 15 dias a contar da data de entrega.
OVOS: caracteristicas técnicas: ovos de galinha tipo grande, casca lisa, os
ovos deverão estar limpos, não poderão estar trincados.Embalagem: em
caixa de papelão, com registro no ministério da prefeitura, sif, cispoa. Prazo
de validademinimo de 15 dias a contar da data de entrega.

157.

159.

MORANGO: de 1ª qualidade, em grau médio de amadurecimento.

Kg

kg

Os gêneros alimentícios deverão atender a legislação vigente, que regulamenta e obriga que os
gêneros alimentícios contenham rotulagem dos produtos alimentícios, conforme portaria SVS/MS42
com publicação no Ministério da Agricultura, sob nº 371/97 de setembro de 1997, como por exemplo,
os seguintes dados:
 Denominação de venda do alimento;
 Lista de ingrediente;
 Conteúdo líquido;
 Identificação da origem;
 Prazo de validade;
 Instrução sobre preparo e uso do alimento, quando necessário;
 Idioma em português para os produtos importados;
 Declaração de nutrientes (rotulagem nutricional) em todos os produtos; e,
 Numero de registro de produtos em órgão oficial (Ministério da Agricultura) quando necessário.
Com relação à rotulagem nutricional, os produtos deverão atender a Resolução RDC 94, de
01/11/2000 ANVS, que normatiza a obrigatoriedade dos produtos alimentícios embalados destinados
a venda ao consumidor, que compreende a declaração de nutrientes: é a relação da listagem
ordenada dos nutrientes de um alimento e informação nutricional complementar (declaração das
propriedades nutricionais).
Outro aspecto importante é o transporte de gêneros perecíveis, deverá ser feito sobre
refrigeração e o veículo com boas condições higiênicas sanitárias.
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AS EMPRESAS VENCEDORAS DEVERÃO RESPEITAR AS CONDIÇÕES ABAIXO INDICADAS:


Produto Refrigerado: produto deverá ser entregue em temperatura de refrigeração: até 6°C
(tolerânciaaté10°C).
A embalagem primária deve conter rótulo, aposto ou impresso na própria embalagem, ou em
alças presas à mesma. Não podem ser utilizadas etiquetas com informações diferentes que as
impressas no rótulo do alimento;
As embalagens primárias e secundárias não podem apresentar defeitos que comprometam a
qualidade e conservação do alimento, devem ser adequadas à natureza do alimento, às
condições de armazenamento e de transporte.
O rótulo deve conter obrigatoriamente as seguintes informações: nome completo do alimento,
marca, data de fabricação e prazo de validade, nome e endereço do fabricante, peso, sigla e nº.
do registro em vigência no órgão competente;
O rótulo da embalagem secundária deve apresentar: nome completo do alimento marca e peso.
Todos os produtos deverão estar de acordo com as NTA específica.







Município de Alfredo Marcondes - SP, 21 de Março de 2017.

EDMILSON JOSÉ CORREIA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II
DO CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO N°. ____/2017 – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. ____/2017
OBJETO: “AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRÚTI.

A (nome do licitante)
inscrita

no

CNPJ

sob

, por seu representante legal (doc. anexo),
o

nº.___________________,

com

sede

na

__________________________________________, credencia como seu representante o
Sr.

(nome e qualificação)

, para participar do

certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de
propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de
julgamento, nos termos do artigo 4º da lei 10.520/2002.

Local e Data.

________________________________
(nome do licitante e representante legal)
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pela presente, Declaro (amos) que, nos termos do art. 4º. VII, da Lei nº 10.520/2002, que a
empresa

__________________________________________,

CNPJ:__________________________, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
para o Pregão Presencial Registro de Preço nº __/2017, cujo objeto é o Registro de Preços
para futuras AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRÚTI, destinados ao Setor de Merenda
Escolar Municipal e demais setores do Município de Alfredo Marcondes, em até 12 meses,
conforme as especificações constantes do ANEXO I.

Local e Data.

__________________________________________
Assinatura do responsável legal pela empresa
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ANEXO IV
DECLARACAO DE EPP OU ME
DECLARAÇÃO

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua ____________ nº ____ - (bairro),
no município de _________________, Estado de _____________, inscrita no C.N.P.J. sob nº
_____________________,

Inscrição

Estadual

nº

_______________________,

neste

ato

representado por seu (sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no Processo Licitatório nº. __/2017 –
Pregão Presencial Registro de Preço nº. __/2017, sob as penas da Lei, que a sobredita empresa
se enquadra perfeitamente nos exatos termos do artigo 3º da Lei Complementar n°. 123, de 14 de
dezembro de 2006, estando apta, portando, a exercer o direito de preferência como critério de
desempate no procedimento licitatório, conforme disposição contida no item 3, do presente Edital.

DECLARO, igualmente, que a empresa não está enquadrada em qualquer
impedimento previsto no artigo 3º, parágrafo 4º, da LC nº. 123/06.
Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.
Local e Data

______________________________
Razão Social da Empresa
Nome do Responsável/Procurador
Cargo do Responsável/Procurador

Prefeitura Município de Alfredo Marcondes
Rua Osvaldo Cruz, 401- centro - Alfredo Marcondes-SP
Fone-(18) 3266-4090
Administração : Edmilson José Correia

ANEXO V
DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N°. __/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N°. __/2017
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, HORTIFRÚTI DESTINADOS AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL E
DEMAIS SETORES DA MUNICIPALIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO
MARCONDES, EM ATÉ 12 MESES.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão, instaurado por este Poder Executivo,
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para
surta seus efeitos legais e jurídicos.

Local e data

________________________________
(nome do licitante e representante legal)

Prefeitura Município de Alfredo Marcondes
Rua Osvaldo Cruz, 401- centro - Alfredo Marcondes-SP
Fone-(18) 3266-4090
Administração : Edmilson José Correia

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
E QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS DE IDADE

Eu,__________(nome)________________,

representante

legal

da

empresa________________________________, interessada em participar no Processo
Licitatório na modalidade de Pregão Presencial Registro de Preço nº __/2017, da Prefeitura
do Município de Alfredo Marcondes - SP, DECLARO, sob as penas da Lei, que, a
empresa__________________________________,

encontra-se

em

situação

regular

perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
DECLARO AINDA, que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999,
Decreto Federal nº 4.358 de 05 de setembro de 2001, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos,
para atender o dispositivo no Edital do Pregão Presencial Registro de Preço nº ___/2017.

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

Local e Data.

_____________________________________
Assinatura do responsável legal pela empresa

Prefeitura Município de Alfredo Marcondes
Rua Osvaldo Cruz, 401- centro - Alfredo Marcondes-SP
Fone-(18) 3266-4090
Administração : Edmilson José Correia

ANEXO VII
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO
As empresas deverão trazer propostas através de mídia eletrônica (CD ou pen drive),
preenchida através do programa gerador disponibilizado no site : www.alfredomarcondes.sp.gov.br
sendo que a mesma deverá ser entregue também impressa. Tal procedimento visa dar
agilidade ao certame.

Local e Data
A Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes – SP
Setor de Licitações
Prezados Senhores:
Pela presente venho apresentar minha proposta de preço, referente ao objeto do
Pregão Presencial Registro de Preço nº. 005/2017, Processo Licitatório nº.011/2017, em
conformidade com os termos do Edital e seus anexos que seguem abaixo descritos:
Item

Qtd.

218

1.

Descrição do item

un

ACHOCOLATADO EM PÓ (de boa qualidade): O chocolate deve ser obtido
un
de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitos,
detritos animais, cascas de sementes de cacau e de outros detritos vegetais.
No preparo de qualquer qualidade de chocolate, o cacau correspondente ao
tipo deve entrar, no mínimo, na proporção de 32%. O açúcar empregado no
seu preparo deve ser normalmente sacarose, podendo ser
substituído parcialmente por glicose pura ou lactose. É expressamente
proibido adicionar gordura e óleos estranhos à qualquer tipo de chocolate,
bem como, amanteiga de cacau. Os chocolates não podem ser adicionados
de amidos e féculas estranhas.,Não contém glúten.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS
Umidade, máximo 3,0% p/p
Glicídios não redutores, em sacarose, máximo 68,0% p/p
Lipídios: mínimo 6,5% p/p
Chocolate em pó parcialmente desengordurado 2,5a 6,4% p/p
Resíduo mineral fixo, máximo 2,5% p/p
Embalagem em pacote de polietileno com 800 gr

marca

v. unit.

Total

Prefeitura Município de Alfredo Marcondes
Rua Osvaldo Cruz, 401- centro - Alfredo Marcondes-SP
Fone-(18) 3266-4090
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72

2.

21
3.
7
4.

ACHOCOLATADO EM PÓ (de boa qualidade): O chocolate deve ser obtido
un
de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitos,
detritos animais, cascas de sementes de cacau e de outros detritos vegetais.
No preparo de qualquer qualidade de chocolate, o cacau correspondente ao
tipo deve entrar, no mínimo, na proporção de 32%. O açúcar empregado no
seu preparo deve ser normalmente sacarose, podendo ser
substituído parcialmente por glicose pura ou lactose. É expressamente
proibido adicionar gordura e óleos estranhos à qualquer tipo de chocolate,
bem como, amanteiga de cacau. Os chocolates não podem ser adicionados
de amidos e féculas estranhas.,Não contém glúten.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS
Umidade, máximo 3,0% p/p
Glicídios não redutores, em sacarose, máximo 68,0% p/p
Lipídios: mínimo 6,5% p/p
Chocolate em pó parcialmente desengordurado 2,5a 6,4% p/p
Resíduo mineral fixo, máximo 2,5% p/p
Embalagem em pacote de polietileno com 800 gr

AÇÚCAR DO TIPO REFINADO: contendo 1 Kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade
AÇÚCAR DO TIPO REFINADO: contendo 1 Kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade

181

un

un
AÇÚCAR pct de 5Kg (TipoCristal), granulado, cor clara,contendo no mínimo
99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar
livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitos e de detritos
animais ou vegetais, sem umidade e sujidades

5.

60

un
AÇÚCAR pct de 5Kg (Tipo Cristal), granulado, cor clara,contendo no mínimo
99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar
livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitos e de detritos
animais ou vegetais, sem umidade e sujidades

6.

109

AMIDO DE MILHO, embalagem em 500 gramas, contendo a identificação un
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e data de fabricação.

36

AMIDO DE MILHO, embalagem em 500 gramas, contendo a identificação un
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e data de fabricação.

7.
8.
889

un
ARROZ: agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten, cor branca , sem
sujidades, sem parasitas, larvas e bolores e apresentando grãos íntegros e
soltos após o cozimento, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros e
com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo de 37g de
carboidratos, 4g de proteínas e 0 de gorduras. Embalagem de 5Kg

9.

296

un
ARROZ: agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glúten, cor branca , sem
sujidades, sem parasitas, larvas e bolores e apresentando grãos íntegros e
soltos após o cozimento, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros e
com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo de 37g de
carboidratos, 4g de proteínas e 0 de gorduras. Embalagem de 5Kg

10.

87
11.

un

AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL (de boa qualidade)
Especificação: Sem aditivos ou conservantes. Embalagem contendo no
mínimo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.

un

Prefeitura Município de Alfredo Marcondes
Rua Osvaldo Cruz, 401- centro - Alfredo Marcondes-SP
Fone-(18) 3266-4090
Administração : Edmilson José Correia

28

12.

55
13.
18
14.

AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL (de boa qualidade)
Especificação: Sem aditivos ou conservantes. Embalagem contendo no
mínimo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
AZEITE DE OLIVA: contendo no mínimo 500 ml, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
AZEITE DE OLIVA: contendo no mínimo 500 ml, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

53

un

un

un
AZEITONA VERDE: em conserva, embalagem contendo 300g. em vidro, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.

15.
17

un
AZEITONA VERDE: em conserva, embalagem contendo 300g. em vidro, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.

16.
259
17.

un
BATATA PALHA: embalagem, pcte com 200 grs, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade

86
18.

un
BATATA PALHA: embalagem, pcte com 200 grs, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade

252

BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO: a base de: farinha de trigo fortificada un
com ferro e ácido fólico/ gordura vegetal/ açúcar invertido, sal,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e
bicarbonato de sódio, acidulantes ácido láctico e aromatizante. Valor
nutricional na
porção de 100g: 10g de proteína, 72g de carboidratos e 12,5g de gorduras
totais. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço.
Embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido
de 400 a500g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundária de
caixa de papelão.

83

BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO: a base de: farinha de trigo fortificada un
com ferro e ácido fólico/ gordura vegetal/ açúcar invertido, sal,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e
bicarbonato de sódio, acidulantes ácido láctico e aromatizante. Valor
nutricional na
porção de 100g: 10g de proteína, 72g de carboidratos e 12,5g de gorduras
totais. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço.
Embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido
de 400 a500g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundária de
caixa de papelão.

19.

20.

un
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21.

62

22.

BISCOITO SALGADOTIPO CREAMCRACKER. Ingredientes: farinha de trigo
fortificada com ferroe ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante
lecitina de soja, fermentos químicos
Bi15carbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de
100g: mínimo
70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. O biscoito
deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas,parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos,queimados e de caracteres organolépticos anormais,
não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço
Embalagem primária empacote impermeáveis lacrados com peso líquido de
400 a 500g com dupla embalagem e em embalagem secundária de caixa de
papelão. – emb. 400 a 500g
BISCOITO SALGADOTIPO CREAMCRACKER. Ingredientes: farinha de trigo
fortificada com ferroe ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante
lecitina de soja, fermentos químicos
Bi15carbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de
100g: mínimo
70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. O biscoito
deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas,parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos mal cozidos,queimados e de caracteres organolépticos anormais,
não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço
Embalagem primária empacote impermeáveis lacrados com peso líquido de
400 a 500g com dupla embalagem e em embalagem secundária de caixa de
papelão. – emb. 400 a 500g

171

un

un
BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, pact com 400 gr sabor coco, a base de:
farinha de trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/lecitina de soja/
amido de milho/ açúcar invertido/ leite de coco/ coco ralado/ leite
integral/sal/ aroma artificial de coco. Serão rejeitado biscoitos mal cozidos,
queimados

23.

56

un
BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, pact com 400 gr sabor coco, a base de:
farinha de trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/lecitina de soja/
amido de milho/ açúcar invertido/ leite de coco/ coco ralado/ leite
integral/sal/ aroma artificial de coco. Serão rejeitado biscoitos mal cozidos,
queimados

24.

267
25.

88
26.

66
27.
22
28.

un

CAFÉ: De primeira qualidade Acondicionado em embalagem de 500g
original do fabricante, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo coma Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
CAFÉ: De primeira qualidade Acondicionado em embalagem de 500g
original do fabricante, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo coma Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
COLORIFICO: alimenticio a base de urucum, pacote com 500g, embalagem
original, com marca do fabricante, prazo de validade.
COLORIFICO: alimenticio a base de urucum, pacote com 500g, embalagem
original, com marca do fabricante, prazo de validade.

un

un

un

un
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29.
30.

55
18

DOCE DE LEITE: empasta embalagem original com 400 grs
DOCE DE LEITE: empasta embalagem original com 400 grs

197

un
un

CHÁ MATE acondionado em embalagem de 500 grs original do fabricante,
com identificação do produto,marca do fabricante,data de fabricação e
prazo de validade. produto registrado no mapa.

31.

65

un
CHÁ MATE acondionado em embalagem de 500 grs original do fabricante,
com identificação do produto,marca do fabricante,data de fabricação e
prazo de validade. produto registrado no mapa.

32.

128

un
COCO RALADO deverá ser obtido do endosperma do fruto do coqueiro
(Cocosnucifera), por processo tecnológico adequado e separado
parcialmente da emulsãoóleo/água (leite de coco) por processos
mecânicos. Coco ralado puro, deve ser de baixo teor de gordura,sem
qualquer adição e que conserva parte dos componentes do endosperma do
fruto, deve conter de 35 a 60%de lipídios; Característica físicas e químicas:
Umidade máximo 4% p/p Acidez, em ml de solução normal:
máximo 3% v/p lipídios máximo:35% p/p Açúcar não redutor expresso
em sacarose, em relação aos lipídios: máximo 12% p/p
Açúcar (sacarose)total:
máximo - - 30% p/p
Embalagem com 100gr.

33.

42

un
COCO RALADO deverá ser obtido do endosperma do fruto do coqueiro
(Cocosnucifera), por processo tecnológico adequado e separado
parcialmente da emulsãoóleo/água (leite de coco) por processos
mecânicos. Coco ralado puro, deve ser de baixo teor de gordura,sem
qualquer adição e que conserva parte dos componentes do endosperma do
fruto, deve conter de 35 a 60%de lipídios; Característica físicas e químicas:
Umidade máximo 4% p/p Acidez, em ml de solução normal:
máximo 3% v/p lipídios máximo:35% p/p Açúcar não redutor expresso
em sacarose, em relação aos lipídios: máximo 12% p/p
Açúcar (sacarose)total:
máximo - - 30% p/p
Embalagem com 100gr.

34.

248

CREME DE LEITE tradicional, contendo no mínimo 340g, em lata, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade, sendo em lata.

un

82

CREME DE LEITE tradicional, contendo no mínimo 340g, em lata, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade, sendo em lata.

un

35.

36.
48
37.

15
38.

un

ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA
Especificação: Embalagem com no mínimo 2kg, peso drenado com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Com isso o Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA
ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA
Especificação: Embalagem com no mínimo 2kg, peso drenado com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Com isso o Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA

un

un
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72
39.

23
40.

Ervilha reidratada em conserva - especificação: embalagem com no
mínimo 200 grs, peso drenado com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a
resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos
- CNNPA
Ervilha reidratada em conserva - especificação: embalagem com no
mínimo 200 grs, peso drenado com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a
resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos
- CNNPA

530

un

un
EXTRATO DE TOMATE: O extrato de tomate deve ser preparado com frutos
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. É tolerada a adição de 1%
de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de
fermentações e não indicar processamento defeituoso.Deve ser envasado e
receber tratamento térmico adequado: após 14 dias de incubação a 35ºC,
não se deve observar sinais de alterações das embalagens (estufamentos,
alterações,embalagem de 340g

41.

176

42.

15
43.
5
44.

un
EXTRATO DE TOMATE: O extrato de tomate deve ser preparado com frutos
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. É tolerada a adição de 1%
de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de
fermentações e não indicar processamento defeituoso.Deve ser envasado e
receber tratamento térmico adequado: após 14 dias de incubação a 35ºC,
não se deve observar sinais de alterações das embalagens (estufamentos,
alterações,embalagem de 340g
FARINHA LACTEA de 1a qualidade, embalagem com 400 grs, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a resolução 12/78 da comissão de normas e
padrões para alimentos- cnnpa.
FARINHA LACTEA de 1a qualidade, embalagem com 400 grs, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a resolução 12/78 da comissão de normas e
padrões para alimentos- cnnpa.

147

un

un

un
FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira
qualidade, seca, fina, branca, composição nutricional
mínima: 82% de carboidratos e 320 kcal. Embalagem com 50grs

45.
48

un
FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira
qualidade, seca, fina, branca, composição nutricional
mínima: 82% de carboidratos e 320 kcal. Embalagem com 50grs

46.
198

un
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO: de 1a qualidade, pcte com 1
kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com resolução 12/78 da comissão
nacional de normas e padrões de alimentos- cnnpa.

47.

65

un
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO: de 1a qualidade, pcte com 1
kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com resolução 12/78 da comissão
nacional de normas e padrões de alimentos- cnnpa.

48.

41
49.
13
50.

un

FERMENTO QUIMICO EM PÓ, embalagem original com 250 grs, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
FERMENTO QUIMICO EM PÓ, embalagem original com 250 grs, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.

un

un
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27
51.

un
FERMENTO BIOLÓGICO SECO, embalagem com 10 grs, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

8
52.

un
FERMENTO BIOLÓGICO SECO, embalagem com 10 grs, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

690

un
FEIJÃO CARIOCA in natura , tipo 1,safra corrente,com umidade máxima de
14%, acondicionado em embalagem, plástica atóxica, resistente,
transparente, vedada , contendo 1 kg

53.

230

un
FEIJÃO CARIOCA in natura , tipo 1,safra corrente,com umidade máxima de
14%, acondicionado em embalagem, plástica atóxica, resistente,
transparente, vedada , contendo 1 kg

54.

8
55.

FLOCOS DE ARROZ embalagem com 400 grs com identificação do produto
marca do fabricante data de fabricação e prazo de validade

2

un
FLOCOS DE ARROZ embalagem com 400 grs com identificação do produto
marca do fabricante data de fabricação e prazo de validade

56.
270
57.

90
58.

FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO (de boa qualidade)
Especificação: Flocos de milho, pré-cozido. Embalagem com no mínimo 500
g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO (de boa qualidade)
Especificação: Flocos de milho, pré-cozido. Embalagem com no mínimo 500
g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

150

un

un

un
LEITE CONDENSADO, textura homogênea, cor creme, 1a qualidade,
embalagem com 395 grs

59.
50
60.

LEITE CONDENSADO, textura homogênea, cor creme, 1a qualidade,
embalagem com 395 grs

47

un

un
LEITE EM PÓ INTEGRAL de 1a qualidade embalagem com 400 grs com
identificação do produto, marca do fabricante, data

61.
15

un
LEITE EM PÓ INTEGRAL de 1a qualidade embalagem com 400 grs com
identificação do produto, marca do fabricante, data

62.
225

FUBÁ DE MILHO pact com 1Kg, submetido a processos de maceração,
secagem, moagem, peneiração, e laminação adequados e isentos de
sujidades.

un

75

FUBÁ DE MILHO pact com 1Kg, submetido a processos de maceração,
secagem, moagem, peneiração, e laminação adequados e isentos de
sujidades.

un

63.

64.

un

Prefeitura Município de Alfredo Marcondes
Rua Osvaldo Cruz, 401- centro - Alfredo Marcondes-SP
Fone-(18) 3266-4090
Administração : Edmilson José Correia

375

un
MACARRAO ESPAGUETE, massa seca com ovos,
fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos.embalagem de 500grs

65.

125

un
MACARRAO ESPAGUETE, massa seca com ovos,
fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos.embalagem de 500grs

66.

204

MACARRÃO PARA LASANHA, (de boa qualidade) contendo no mínimo 500
gramas com identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade

un

68

MACARRÃO PARA LASANHA, (de boa qualidade) contendo no mínimo 500
gramas com identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade

un

67.

68.
713

un
MACARRÃO TIPO AVE MARIA : com ovos, a base de:
farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante
natural de urucum ou outras substâncias permitidas e
submetido a processos tecnológicos adequados,
composição nutricional: máximo 76 g de hidrato de
carbono .embalagem 500grs

69.

237

un
MACARRÃO TIPO AVE MARIA : com ovos, a base de:
farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante
natural de urucum ou outras substâncias permitidas e
submetido a processos tecnológicos adequados,
composição nutricional: máximo 76 g de hidrato de
carbono .embalagem 500grs

70.

120

un
MACARRÃO PADRE NOSSO: com ovos, a base de farinha de trigo de sêmola
ou semolina, ovos, corante, natural de urucum ou outras substancias
permitido a processos tecnológicos adequados, composição nutricional:
máximo 76 g de hidrato de carbono embalagem 500 grs

71.

40
72.

170
73.

56
74.

un
MACARRÃO PADRE NOSSO: com ovos, a base de farinha de trigo de sêmola
ou semolina, ovos, corante, natural de urucum ou outras substancias
permitido a processos tecnológicos adequados, composição nutricional:
máximo 76 g de hidrato de carbono embalagem 500 grs
MAIONESE TRADICIONAL: DE PRIMEIRA QUALIDADE 500G
Especificação: Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
MAIONESE TRADICIONAL: DE PRIMEIRA QUALIDADE 500G
Especificação: Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.

un

un
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un
MARGARINA VEGETAL(de boa qualidade),com sal, com 60% A 80% de
lipídio, óleos vegetais líquidos e / água/leite em pó reconstituído/Vitamina
A (15.000UI/Kg)/beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao
natural/corante natural de urucum/cúrcuma. Embalado em potes plásticos
de 500gr,provenientes de estabelecimento sob inspeção oficial, contendo
data de fabricação e validade.

75.

60

un
MARGARINA VEGETAL(de boa qualidade),com sal, com 60% A 80% de
lipídio, óleos vegetais líquidos e / água/leite em pó reconstituído/Vitamina
A (15.000UI/Kg)/beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao
natural/corante natural de urucum/cúrcuma. Embalado em potes plásticos
de 500gr,provenientes de estabelecimento sob inspeção oficial, contendo
data de fabricação e validade.

76.

79

un
MILHO VERDE EM CONSERVA :
Especificação: Embalagem com no mínimo 200g, peso drenado com dados
de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa.

77.

26

un
MILHO VERDE EM CONSERVA :
Especificação: Embalagem com no mínimo 200g, peso drenado com dados
de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa.

78.

71
79.

23
80.

MILHO VERDE EM CONSERVA
Especificação: Embalagem com no mínimo 2kg, peso drenado com dados de
identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso
líquido e
de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa.
MILHO VERDE EM CONSERVA
Especificação: Embalagem com no mínimo 2kg, peso drenado com dados de
identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso
líquido e
de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa.

17

un

un
MOLHO DE TOMATE
Especificação: Embalagem contendo no mínimo 500 g do produto, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA

81.

5

un
MOLHO DE TOMATE
Especificação: Embalagem contendo no mínimo 500 g do produto, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA

82.

938

ÓLEO DE SOJA: produto derivado de soja comestível e refinado.
Embalagem: Pet de 900ml .

un

312

ÓLEO DE SOJA: produto derivado de soja comestível e refinado.
Embalagem: Pet de 900ml .

un

83.
84.
450
85.

un

un
PÓ PARA GELATINA : diversos sabores, embalagem com 85 grs, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com resolução 12/78 da comissão nacional de normas e
padrões para alimentos - cnnpa
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un
PÓ PARA GELATINA : diversos sabores, embalagem com 85 grs, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com resolução 12/78 da comissão nacional de normas e
padrões para alimentos - cnnpa

86.

60

un
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA: obtida por processamento tecnológico
adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de
soja e proteína concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de
8% e proteína em base seca mínima de 50%. Pacote de 0,50 ou 1 kg.

87.

20

un
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA: obtida por processamento tecnológico
adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de
soja e proteína concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de
8% e proteína em base seca mínima de 50%. Pacote de 0,50 ou 1 kg.

88.

1763
89.

587
90.

68
91.
22
92.

REFRESCO EM PÓ: similar ao tang embalagem entre 30 gramas, sabores
variados, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com a resolução 12/78 da
comissão nacional de normas e padrões para alimentos- CNNPA
REFRESCO EM PÓ: similar ao tang embalagem entre 30 gramas, sabores
variados, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com a resolução 12/78 da
comissão nacional de normas e padrões para alimentos- CNNPA
QUEIJO PARMESÃO RALADO: contendo no mínimo 50 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade
QUEIJO PARMESÃO RALADO: contendo no mínimo 50 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade

417

un

un

un

un
REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA
GASOSA/XAROPE: diversos sabores
Especificação: refrigerante, material água gasosa/xarope, embalagem com 2
litros contendo nome e marca do fabricante, Marca
deverá ser reconhecidos internacionalmente dentro dos mais altos padrões
de qualidade.

93.

138

un
REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA
GASOSA/XAROPE: diversos sabores
Especificação: refrigerante, material água gasosa/xarope, embalagem com 2
litros contendo nome e marca do fabricante, Marca
deverá ser reconhecidos internacionalmente dentro dos mais altos padrões
de qualidade.

94.

237
95.
79
96.

un

SAL IODADO: não tóxico, com dosagem mínima de 10 mg e máxima de
15mg de iodo por kg de acordo com a Legislação de Federal Especifica,
embalagem de 1kg.
SAL IODADO: não tóxico, com dosagem mínima de 10 mg e máxima de
15mg de iodo por kg de acordo com a Legislação de Federal Especifica,
embalagem de 1kg.

un

un
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un
SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL: produto
elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas,
descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo
comestível. Lata com peso drenado de 0,30 ou 0,50 kg

97.

32

un
SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL: produto
elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas,
descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo
comestível. Lata com peso drenado de 0,30 ou 0,50 kg

98.

75
99.

un
TEMPERO PRONTO ALHO/SAL: de 1ª qualidade, embalagem de 1kg.

25
100.

un
TEMPERO PRONTO ALHO/SAL: de 1ª qualidade, embalagem de 1kg.

69
101.
23
102.

TRIGO PARA KIBE: com 500 g,com identificação do produto. Marca do
fabricante, data fabricação e prazo de validade.
TRIGO PARA KIBE: com 500 g,com identificação do produto. Marca do
fabricante, data fabricação e prazo de validade.

un

128

VINAGRE DE VINHO TINTO BRANCO: litro c/ 750 ml. Composição:
fermentado acético de vinho branco/ água.Apresentando no mínimo 4% de
acidez volátil.

un

42

VINAGRE DE VINHO TINTO BRANCO: litro c/ 750 ml. Composição:
fermentado acético de vinho branco/ água.Apresentando no mínimo 4% de
acidez volátil.

un

103.

104.
278
105.
92
106.
203
107.
67
108.
63
109.
21
110.

ORÉGANO: contendo 100g, com identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
ORÉGANO: contendo 100g, com identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
AÇAFRÃO: de 259 g, com identificação do produto, marca do fabricante e
prazo de validade.
AÇAFRÃO: de 259 g, com identificação do produto, marca do fabricante e
prazo de validade.
FEIJÃO PRETO: tipo 1, novo, constituído de grão inteiros e sadios, com
umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura
de feijão preto.
FEIJÃO PRETO: tipo 1, novo, constituído de grão inteiros e sadios, com
umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura
de feijão preto.

27
111.

un

un

un

un

un

un

un
CHOCOLATE GRANULADO: feito de cacau, em embalagem de 200g.

9
112.

un

un
CHOCOLATE GRANULADO: feito de cacau, em embalagem de 200g.
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un
LEITE DE COCO: contendo no mínimo 200ml, com identificação do produto,
marca do fabricante, data fabricação e prazo de validade.

113.
22

un
LEITE DE COCO: contendo no mínimo 200ml, com identificação do produto,
marca do fabricante, data fabricação e prazo de validade.

114.
90

un
BALDE DE PÃO DE QUEIJO: 4KG de 1ª qualidade, em grau médio de
amadurecimento.

115.

30

un
BALDE DE PÃO DE QUEIJO: 4KG de 1ª qualidade, em grau médio de
amadurecimento.

116.

71
117.

23
118.

CATCHUP: composto a base de polpa de suco de tomate, sal, açúcar e
outras substancias permitidas, admitindo no mínimo 35% de resíduos secos,
de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e
seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação,
acondicionados em embalagens tetrapak com 200g.
CATCHUP: composto a base de polpa de suco de tomate, sal, açúcar e
outras substancias permitidas, admitindo no mínimo 35% de resíduos secos,
de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e
seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação,
acondicionados em embalagens tetrapak com 200g.

21

un

un
MOLHO DE SOJA, TIPO SOYO: com aspecto cor, cheiro e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem pet
com 900ml, integro, atóxico, resistente, vedado hermedicamente, limpo, a
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, lnformações nutricionais, numero de lote, data de fabricação,
data de validade, quantidade de produto e atender as especificações
técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente, prazo de
validade de no minimo 6 meses a partir da entrega do produto.

119.

7

un
MOLHO DE SOJA, TIPO SOYO: com aspecto cor, cheiro e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem pet
com 900ml, integro, atóxico, resistente, vedado hermedicamente, limpo, a
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, lnformações nutricionais, numero de lote, data de fabricação,
data de validade, quantidade de produto e atender as especificações
técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente, prazo de
validade de no minimo 6 meses a partir da entrega do produto.

120.

24

121.

un

CHANTILLY MIX: composição: água, gordura vegetal, açucar, sal,
estabilizantes a base de lactado de mono e diglicerideos e caseinato de
sódio, umectante sorbital, aroma idêntico ao natural de creme e corante
natural urucum e curcuma, não contém gluten, caixa de 1 litro, creme
vegetal, ideal para recheios e corbeturas, embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade e peso
liquido de acordo com rdc nº 40- anvisa.

un
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un
CHANTILLY MIX: composição: água, gordura vegetal, açucar, sal,
estabilizantes a base de lactado de mono e diglicerideos e caseinato de
sódio, umectante sorbital, aroma idêntico ao natural de creme e corante
natural urucum e curcuma, não contém gluten, caixa de 1 litro, creme
vegetal, ideal para recheios e corbeturas, embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade e peso
liquido de acordo com rdc nº 40- anvisa.

122.

90

un
MILHO PARA PIPOCA: tipo um, preparados com matérias primas sãos,
limpos, isentos de materias terrosas e parasitos e de detritos animais ou
vegetais com no maximo de 15% de umidade- bem. 500g

123.

30

un
MILHO PARA PIPOCA: tipo um, preparados com matérias primas sãos,
limpos, isentos de materias terrosas e parasitos e de detritos animais ou
vegetais com no maximo de 15% de umidade- bem. 500g

124.

30

un
MACARRÃO PARAFUSO: sem gluten, macarrão de arroz com ovos corte
parafuso 500g, sem gluten, sem lactose. O produto devera estar em
conformidade com as leis especificas vigentes, validade minima de 6 meses
a partir da data de entrega.

125.

10

un
MACARRÃO PARAFUSO: sem gluten, macarrão de arroz com ovos corte
parafuso 500g, sem gluten, sem lactose. O produto devera estar em
conformidade com as leis especificas vigentes, validade minima de 6 meses
a partir da data de entrega.

126.

75

un
GELATINA EM PÓ ZERO AÇUCAR: ingredientes: gelatina, sal,acidulante
ácido fumário, edulcorantes artificiais, aroma artificial, estabilizante citrato
de sódio e corantes artificiais. Isento de gluten. Na embalagem devera
conter as seguintes informações, indicações do fabricante, tabela
nutricional, ingredientes, data de validade e peso. Embalagem 12g.

127.

25

un
GELATINA EM PÓ ZERO AÇUCAR: ingredientes: gelatina, sal,acidulante
ácido fumário, edulcorantes artificiais, aroma artificial, estabilizante citrato
de sódio e corantes artificiais. Isento de gluten. Na embalagem devera
conter as seguintes informações, indicações do fabricante, tabela
nutricional, ingredientes, data de validade e peso. Embalagem 12g.

128.

14

129.

un
ACHOCOLATADO EM PÓ DIET: ingredientes: maltodextrina, cacau em pó,
lecitina de soja, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e sacarina sódica,
edulcorantes naturais glicosideos de steviol, antiumectante dióxido de
silicio e aroma artificial de baunilha. Deverá ser isento de glúten e lactose.
Na embalagem devera conter as seguintes informações indicações do
fabricante, tabela nutricional, ingredientes, data de validade e peso.
Embalagem minima de 200g. Validade minima de 3 meses após a entrega.
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ACHOCOLATADO EM PÓ DIET: ingredientes: maltodextrina, cacau em pó,
lecitina de soja, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio e sacarina sódica,
edulcorantes naturais glicosideos de steviol, antiumectante dióxido de
silicio e aroma artificial de baunilha. Deverá ser isento de glúten e lactose.
Na embalagem devera conter as seguintes informações indicações do
fabricante, tabela nutricional, ingredientes, data de validade e peso.
Embalagem minima de 200g. Validade minima de 3 meses após a entrega.

130.

5

un
CHÁ DE CAMOMILA: aspecto, cor, odor e sabor caracteristicos, livre de
sujidades, parasitas e larvas, embalagem 1 kg, validade minima de 6 meses
após a entrega.

131.

1
132.

34
133.

11
134.

53

135.

17

136.

15
137.
5
138.

un
CHÁ DE CAMOMILA: aspecto, cor, odor e sabor caracteristicos, livre de
sujidades, parasitas e larvas, embalagem 1 kg, validade minima de 6 meses
após a entrega.
MACARRÃO TIPO ALETRIA: com ovos pasteurizados, pacote com 500g.
Embalagem deve estar intacta,acondicionadas em pacotes de papel
multifoliado, bem vedado,validade minima de 6 meses a partir da data de
entrega, a rotulagem deve conter as informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.
MACARRÃO TIPO ALETRIA: com ovos pasteurizados, pacote com 500g.
Embalagem deve estar intacta,acondicionadas em pacotes de papel
multifoliado, bem vedado,validade minima de 6 meses a partir da data de
entrega, a rotulagem deve conter as informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.

un

un

CEREAL INFANTIL TIPO MUCILON SABOR MULTI CEREAIS: sache 230 g.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açucar,
farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais
minerais(carbonato de calcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso,
sulfato de zinco)vitaminas(vitamina c, niacina, vitamina E, acido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, acido fólico, vitamina D) e
aromatizante vanilina, contém glúten, contém trações de leite.
CEREAL INFANTIL TIPO MUCILON SABOR ARROZ E AVEIA: sachê 230g.
Ingredientes: farinha de arroz, açucar, farinha de aveia, extrato de malte,
sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato
ferroso, sulfato de zinco), )vitaminas(vitamina c, niacina, vitamina E, acido
pantotê- nico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, acido fólico, vitamina
D) e aromatizante vanilina, contém glúten, contém trações de leite.
CEREAL INFANTIL TIPO MUCILON SABOR MULTI CEREAIS: sache 230 g.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açucar,
farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais
minerais(carbonato de calcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso,
sulfato de zinco)vitaminas(vitamina c, niacina, vitamina E, acido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, acido fólico, vitamina D) e
aromatizante vanilina, contém glúten, contém trações de leite.
CEREAL INFANTIL TIPO MUCILON SABOR ARROZ E AVEIA: sachê 230g.
Ingredientes: farinha de arroz, açucar, farinha de aveia, extrato de malte,
sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato
ferroso, sulfato de zinco), )vitaminas(vitamina c, niacina, vitamina E, acido
pantotê- nico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, acido fólico, vitamina
D) e aromatizante vanilina, contém glúten, contém trações de leite.
FARINHA LACTEA: sachê 230g.Ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açucar, leite em pó integral, vitaminas e minerais,
sal e aromati
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FARINHA LACTEA: sachê 230g.Ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açucar, leite em pó integral, vitaminas e minerais,
sal e aromati

un

un

un
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SUPLEMENTO NUTRICIONAL: oral, uso pediátrico, em pó, embalagem, lata
de 400g, rico em cálcio, ferro e zinco. Sabores variados/ SUSTAGEM KIDS.

12
140.

un

un
SUPLEMENTO NUTRICIONAL: oral, uso pediátrico, em pó, embalagem, lata
de 400g, rico em cálcio, ferro e zinco. Sabores variados/ SUSTAGEM KIDS.

141.

kg
1320

BATATA INGLESA: Lavada, lisa, de 1ª qualidade, sem lesões de origem fisica
ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livres de
enfermidades, isenta de partes pútricas, com tamanho uniforme, devendo
ser graudas. Embalagens, em sacos plasticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.

440

BATATA INGLESA: Lavada, lisa, de 1ª qualidade, sem lesões de origem fisica
ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livres de
enfermidades, isenta de partes pútricas, com tamanho uniforme, devendo
ser graudas. Embalagens, em sacos plasticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.

kg

ALHO: bulbo inteiro, de 1ª qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem
fisica ou mecanica, devendo estar bem desenvolvido, sadio, não deve
conter substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes a
superfícies. Embalagens, em sacos plasticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem

kg

44

ALHO: bulbo inteiro, de 1ª qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem
fisica ou mecanica, devendo estar bem desenvolvido, sadio, não deve
conter substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes a
superfícies. Embalagens, em sacos plasticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem

kg

623

MAÇÃ FUGI OU GALA: qualidade com casca sã, sem ruptura e pancadas na
casca, apresentando tamanho e cor uniformes, com polpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvidas e maduras, devem ser frescas, sem danos
fisicos e mecanicos, isento de partes pútridas.Embalagens, em sacos
plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem.
MAÇÃ FUGI OU GALA: qualidade com casca sã, sem ruptura e pancadas na
casca, apresentando tamanho e cor uniformes, com polpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvidas e maduras, devem ser frescas, sem danos
fisicos e mecanicos, isento de partes pútridas.Embalagens, em sacos
plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem.

kg

PONKAN: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para o consumo
mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e
intacta, tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas,
machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparencia e qualidade. Livre de úmida de externa anormal e
resíduos de fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em
caixas plasticas devidamente higiênizadas.
PONKAN: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para o consumo
mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e
intacta, tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas,
machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparencia e qualidade. Livre de úmida de externa anormal e
resíduos de fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em
caixas plasticas devidamente higiênizadas.

kg

142.

143. 132

144.

145.

207
146.

kg

147. 319

106

148.

149.

29

GENGIBRE: condimento, matéria prima boa qualidade, isento de sujidades.

kg

kg
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150.

9
338

151.
112
152.
165
153.

55
154.

155.
156.

64
21
128

162.

MORANGO: de 1ª qualidade, em grau médio de amadurecimento.

kg

kg

kg

kg
kg

23

MARACUJÁ: azedo, padrão médio e uniforme, maduro, de primeira
qualidade.

kg

7

MARACUJÁ: azedo, padrão médio e uniforme, maduro, de primeira
qualidade.

kg

150

LARANJA LIMA: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para o consumo
mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpafirme e
intacto, tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas,
machucaduras, boçores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa
anormal e residuos de fertilizantes. De colheita recente, com
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas
LARANJA LIMA: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para o consumo
mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e
intacto, tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas,
machucaduras, boçores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa
anormal e residuos de fertilizantes. De colheita recente, com
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas

kg

158.

161.

MORANGO: de 1ª qualidade, em grau médio de amadurecimento.

kg

kg

42

160.

ABACAXI PÉROLA: de primeira, in natura, apresentando grau de maturação
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
ABACAXI PÉROLA: de primeira, in natura, apresentando grau de maturação
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
MELÃO: de 1ª qualidade, amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, sem
danos fisicos ou mecanicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros,
devendo apresentar 80%a 90%de maturação. Embalagens, em sacos
plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem.
MELÃO: de 1ª qualidade, amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, sem
danos fisicos ou mecanicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros,
devendoapresentar 80%a 90%de maturação. Embalagens, em sacos
plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem.

kg

OVOS: características técnicas: ovos de galinha tipo grande, casca lisa, os
ovos deverão estar limpos, não poderão estar trincados.Embalagem: em
caixa de papelão, com registro no ministério da prefeitura, sif, cispoa. Prazo
de validade minima de 15 dias a contar da data de entrega.
OVOS: características técnicas: ovos de galinha tipo grande, casca lisa, os
ovos deverão estar limpos, não poderão estar trincados.Embalagem: em
caixa de papelão, com registro no ministério da prefeitura, sif, cispoa. Prazo
de validademinimo de 15 dias a contar da data de entrega.

157.

159.

GENGIBRE: condimento, matéria prima boa qualidade, isento de sujidades.

kg

kg

Condição de Pagamento: em até 30 dias após faturamento e emissão da respectiva documentação
Fiscal.
Prazo de Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Local de Entrega: Conforme Termo de Referência
_________________________________
Nome/CNPJ da Empresa
Assinatura do Representante da Proponente
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ANEXO VIII
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº......./2017.
Aos _____ do mês de ____________ do ano de 2017, pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
onde de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO M ARCONDES, inscrita no CNPJ nº _____ com
sede na _____, nº. ___ - Centro, na cidade de Alfredo Marcondes - SP, neste ato representada pelo
Senhor Prefeito Municipal, o Senhor EDMILSON JOSÉ CORREIA, brasileiro, casado, ________, portador
da cédula de identidade RG nº ________ - SSP/SP e do CPF nº ________, residente e domiciliado
na Rua _______, nº ___, centro, na cidade de ______ - SP, doravante denominado CONTRATANTE,
e de outro lado a empresa _______ Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº _________, com sede na Rua
_______, nº ____, bairro _______, município de __________ - SP, neste ato representada pelo seu
sócio, o Senhor _________, portador do RG nº _______ SSP/SP, e do CPF nº _______, adjudicatário
do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº __/2017, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, bem como a também Lei Federal nº 10.520/02, nos termos e condições das cláusulas a
seguir expostas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para

AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
HORTIFRÚTI, DESTINADOS AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL E DEMAIS SETORES DO M UNICÍPIO
DE ALFREDO M ARCONDES, EM ATÉ 12 (DOZE) MESES, em conformidade com as especificações previstas

no Anexo I, do Edital e proposta apresentada no respectivo Processo Licitatório nº 011/2017 de
Pregão Presencial Registro de Preço nº 005/2017 que integram este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua publicação.
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”, do inciso II do art. 65
da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
Mesmo comprovado a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II do art. 65 da Lei nº
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro
processo Licitatório.
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e,
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será
convocado pela Administração Municipal, para a devida alteração do valor registrado em Ata.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração não será obrigada a
firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a
aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
CLÁUSULA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal nº 10.520/2002 e a Lei Federal nº
8.666/1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos
Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.
Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas da presente Ata de Registro
de Preços serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado
por assessor jurídico desta municipalidade.
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Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital de Pregão Presencial Registro de Preço nº
005/2017 e seus anexos, Proposta de Preços Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter
conhecimento e aceitam.
Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente protocolada.
CLÁUSULA QUARTA–SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS
As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº
8.666/93, ao Edital de Pregão Presencial Registro de Preço nº 005/2017 e às cláusulas expressas
nesta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA
Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a
Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto,
artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas
hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado,
presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.
A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Pregão Presencial Registro de Preço nº. 005/2017 - Processo Licitatório nº. 011/2017.
CLÁUSULA SEXTA – FORNECIMENTO
O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da
data da solicitação da Prefeitura e a entrega dos produtos será efetuada conforme termo de
referência de forma parcelada, conforme a necessidade do setor.
A entrega do objeto deste instrumento, destinados a outros setores da municipalidade será de
maneira parcelada, conforme a necessidade de cada setor, mediante requisição emitida pela
repartição competente, sendo obedecidos os 02 (dois) dias úteis estabelecidos para o cumprimento
da referida entrega.
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO
No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a
perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.
A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.
Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização tomará as
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas na
presente Ata de Registro de Preços e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
A fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as
responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não
indicada pela fiscalização.
CLAUSULA OITAVA – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
O registro de preço independe de previsão orçamentária, isso porque não há obrigatoriedade da contratação.
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CLÁUSULA NONA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Fica registrado o valor abaixo para dos produtos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O pagamento será efetuado após a entrega do objeto e a emissão da Nota Fiscal da seguinte forma:
EM ATÉ 30 DIAS.
Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa contratada, não serão
geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
CLÁUSULA DÉCIMA – VIGÊNCIA
A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência até 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua publicação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O licitante que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, falhar ou fraudar
a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja proferida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital, além de outras cominações legais.
O atraso e a inexecução parcial ou total da presente Ata caracterizarão o descumprimento da
obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela Contratante:
A) Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
B) Multas de 20% (vinte por cento) sobre o valor das obrigações não cumpridas;
O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:
a) Multa de 10% (dez por cento) do valor de cada pedido, podendo a reiteração ou continuidade
da recusa ou não entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.
b) Multa de 20% (vinte por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materiais, caso este não atenda ao
pedido no prazo de 20 (vinte) dias do pedido.
Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 02 (dois) anos caso
o cancelamento decorra de fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.
C) CANCELAMENTO da Ata de registro de preços sujeitando-se a Contratada ao pagamento de
indenização a Contratante por perdas e danos multa de 20% (vinte por cento) sob o valor total
registrado para o licitante.
D) Suspensão temporária do direito de licitar, de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
E) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com
a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.
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A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderão
ser também aplicadas àqueles que:
a) Retardarem a execução do pregão;
b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente ata poderá ser CANCELADA pelos motivos previstos nos art. 77, 78 e 79, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.
O CANCELAMENTO acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a
completa indenização dos danos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- NOVAÇÃO
A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados nesta ata de Registro de
Preços e na Lei em geral e não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em
novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de
aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição do CONTRATANTE
serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes
que impliquem em modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes à matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Presidente Prudente – SP, como o único capaz de
conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente ata de registro de preços para os
fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes – SP, 21 de Março de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO
MARCONDES
CONTRATANTE
TESTEMUNHA

EMPRESA
CONTRATADA
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO MARCONDES/SP
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO

AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRÚTI, para utilização do setor da Merenda Escolar
e demais setores da Prefeitura do Município de Alfredo Marcondes (sistema de entrega: ponto a
ponto), durante o período de 12 meses.
2 – JUSTIFICATIVA
A aquisição se destina ao preparo da merenda conforme cardápio balanceado, criado por
nutricionista em atendimento aos alunos da rede de ensino e demais setores do município de Alfredo
Marcondes.
3 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS
A entrega do objeto da presente ata será recebida pela unidade requisitante consoante o disposto no
artigo 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. A emissão das ordens de
fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela
mesma autoridade competente, ou a quem esta delegar a competência para tanto.
Local
Endereço
Creche
Rua Abilio Daguano , 354
Pré-escola
Rua Modesto Bonfim, 475
Escola Filomena S. Christófano
Rua Das Américas, 517
Casa da Agricultura
Rua Padre José Sarnago, 57
Centro de Saúde
Rua Das Américas, 547
Pátio de Obras
Rua Olavo Bilac, 346
Projeto
Rua Das Américas, 765
Paço Municipal
Rua Osvaldo Cruz, 401
CRAS
Rua Luiz Locati, 179
4 – PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A empresa deverá entregar os itens em até 2 dias úteis, após a solicitação dos mesmos.
Cabe ressaltar que a quantidade acima representa uma demanda anual, podendo não ser solicitada
toda de uma só vez, mas sim em remessas de acordo com a necessidade.
5 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO
O acompanhamento da execução do objeto será realizado por funcionário com competência para
tanto, devidamente autorizado pela autoridade superior.
6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

A presente despesa onerará os elementos econômicos constantes do orçamento vigente.
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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Para posteriores contatos para esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Termo de
Referencia,
contatar:
Sandra/Valéria,
TEL:
(18)
3266-4090,
e-mail:
pmlicitacoesmarcondes@hotmail.com

Edmilson José Correia
Prefeito Municipal

ANEXO X
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE:______________________________________________________________
CONTRATADA:_______________________________________________________________
CONTRATO N° (DE ORIGEM):___________________________________________________
OBJETO:____________________________________________________________________
ADVOGADO(S): (*)___________________________________________________________

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

LOCAL e DATA:______________________________________________________________

CONTRATANTE
Nome e cargo:_______________________________________________________________
E-mail institucional:___________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________
CONTRATADA
|
E-mail institucional ___________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído
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