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TERMO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
EDITAL Nº 001/2023 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 117/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, COM COTA 

RESERVADA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL. 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) 
PARA A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE 
EDITAL. 
Senhor licitante, 

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal de Jarinu 
e vossa empresa, solicitamos o preenchimento deste Termo de retirada de edital e a 
retransmissão do mesmo, para o Departamento de Licitações para o e-mail 
licitacao@jarinu.sp.gov.br. 

Deixar de encaminhar o presente Termo de retirada de edital, não trará 
qualquer prejuízo ao interessado, porém, a não remessa deste, exime a Prefeitura 
Municipal de Jarinu da responsabilidade de comunicação, por meio de e-mail, de 
eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer 
reclamação, exceto os casos cuja publicação na imprensa seja determinação de ordem 
legal. 
Data: ____________________________________________________________ 
 
Empresa:_________________________________________________________ 
 
Endereço:________________________________________________________ 
 
C.N.P.J. : _________________________________________________________ 
 
Telefone: ( )_________________________ ( )____________________________ 
 
E-mail: ___________________________________________________________ 
 
Nome/ Cargo: _____________________________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

EDITAL Nº 001/2023 

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 117/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, COM COTA 
RESERVADA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E ITENS EXCLUSIVOS PARA 
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL. 

 

“A Prefeitura Municipal de Jarinu, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
ESTOCÁVEIS (PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) PARA A MERENDA ESCOLAR, 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE EDITAL, regido pela Lei 
Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 2652 de 07 de Janeiro de 2013, bem como em 
conformidade com as normas gerais da Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar Nº 
123/2006 com alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Lei Federal 5.764/71 e 
condições estabelecidas pelo presente edital”. 

 

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DO (S) ENVELOPES N º 01 - PROPOSTA E Nº 02 
- HABILITAÇÃO: DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, às 09H00M, no Departamento de 
Compras, sito à Praça Francisco Alves Siqueira Junior, nº 111, Jardim da Saúde – 
Jarinu/SP. 

 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO E DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO: Departamento de Compras, sito à Praça Francisco Alves Siqueira 
Junior, nº 111, Jardim da Saúde – Jarinu/SP, iniciando-se no dia 31 de Janeiro de 
2023, às 09H00M e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designada nos autos do Processo em epígrafe. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES 

1.1. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

1.1.1 Anexo I – Termo de Referência - Descrição do objeto; 

1.1.2  Anexo II - Modelo Proposta Comercial; 

1.1.3 Anexo III - Termo de Credenciamento; 
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1.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de que a proponente cumpre os 
requisitos de habilitação; 

1.1.5  Anexo V - Modelo de Declaração Conjunta; 

1.1.6  Anexo VI - Modelo de Termo de Ciência e Notificação; 

1.1.7  Anexo VII - Declaração de Documentos à disposição TCE/SP  

1.1.8  Anexo VIII - Modelo de Declaração de enquadramento em regime de 
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do 
licitante ser uma ME ou EPP); 

1.1.9  Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preço. 

1.2 Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos da seguinte maneira: 

1.2.1 Os itens 01 a 09 correspondem à Cota Principal (Ampla Participação) dos 
produtos a serem adquiridos, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) da 
quantidade total do objeto e destina-se a todos os interessados que atendam as 
exigências deste edital; 

1.2.2 Os item 10 a 17 correspondem à Cota Reservada dos itens 02 a 09, no 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade total do objeto, para 
participação exclusiva das ME’s, EPP’s e MEI’s, que atendam as exigências deste 
edital, sem prejuízo de participação na Cota Principal, em atendimento à Lei nº 
123/06, com as alterações introduzidas pela Lei nº 147/2014; e 

1.2.3 Os itens 18 a 45 correspondem à Cota Exclusiva para ME, EPP e MEI, vez 
que atendem aos requisitos previstos nos artigos 47 e seguintes da Lei 
Complementar nº123/2006, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar nº 147/2014. 

1.3 No tocante à aplicabilidade da divisão em Cota Principal, Cota Reservada e Cota 
Exclusiva dos item 02 a 45, o presente certame trata de COMPRA, cujo objeto é 
divisível e, não haverá prejuízo à Administração Pública quanto à padronização dos 
produtos que serão adquiridos, no item 01, não haverá reservada de cota tendo em 
vista a necessidade padronização do produto a ser oferecido.    

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

2.1 REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) 
PARA A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE 
EDITAL. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas que possuam objeto social 
compatível com o licitado, devidamente credenciado, conforme TÍTULO IV deste Edital. 
Para os itens da Cota Reservada e da Cota Exclusiva poderão participar apenas 
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Microempresa, Empresas de Pequeno Porte ou Micro empreendedores Individuais, 
respeitada a compatibilidade de objeto social e o credenciamento. 

 3.1.1 Não havendo licitantes interessados na Cota Reservada e Cota Exclusiva 
(ME, EPP ou MEI), os itens serão abertos para ampla participação a todos os licitantes 
presentes e devidamente credenciados. 

3.2 Será vedada a participação das empresas que: 

3.2.1 Possuam em seus quadros servidores ou funcionários da Prefeitura 
Municipal de Jarinu/SP, inclusive na condição de sócio ou dirigente; 

3.2.2 empresas com falência decretada ou concordatária, com exceção ao 
dispositivo constante na Cláusula Oitava – item 8.1.3; 

3.2.3 Estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou 
subsidiarias entre si, ou ainda quaisquer que seja a sua forma de constituição; 

3.2.4 Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública de 
Jarinu – SP suspenso; 

3.2.5 Tenham sido declaradas inidôneas; 

3.2.6 Estrangeiras que não funcionem no país. 

3.3 Não será permitida a participação de pessoa física. 

3.4 O não comparecimento do representante legal da empresa licitante não impedirá 
que a mesma participe normalmente do certame. 

3.5 Nos itens da Cota Reservada e da Cota Exclusiva não será permitida a participação 
de empresas que não sejam microempresas, empresas de pequeno porte ou 
microempreendedor individual. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE 
PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

4.1 A Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 
modelo estabelecido no ANEXO IV do Edital, deverá ser apresentada fora dos 
ENVELOPES nº 1 e 2. 

4.2 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome do proponente, os seguintes dizeres: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU 
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
EDITAL Nº 001/2023 

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 117/2022 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU 
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
EDITAL Nº 001/2023 
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PROCESSO ELETRÔNICO Nº 117/2022 

 

4.2.1 A ausência dos dizeres na parte externa não constituirá motivo para 
desclassificação do licitante, que poderá inserir as informações faltantes.  

4.3 Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope “01” - Habilitação antes do 
envelope “02” - Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, 
será aquele novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado o fecho por 
todos os presentes. 

4.4 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 
páginas preferencialmente numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas, ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou 
pelo procurador. 

4.4.1 Quando o licitante optar por utilizar o Anexo II fornecido pela Prefeitura, o 
mesmo deverá estar, obrigatoriamente, com identificação da empresa (carimbo 
de CNPJ), datado e devidamente assinado pelo responsável da empresa. 

 

CLÁUSULA QUINTA – CREDENCIAMENTO 

5.1 Os representantes das licitantes serão credenciados pelo pregoeiro (a) e, deverão 
apresentar procuração, através de instrumento público ou particular, COM FIRMA 
RECONHECIDA, que lhes confira poderes para oferecer lances, negociar preços, 
assinar contratos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 
proponente. 

5.1.1 Para os procuradores, os mesmos deverão apresentar juntamente da 
procuração, cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Registro de Firma 
Individual no qual conste o nome outorgante, bem como cópia da Cédula de 
Identidade (RG) ou equivalente, tanto do outorgante como do outorgado. 

5.2 O representante, em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social 
ou Registro de Firma Individual, no qual estejam expressos seus poderes, além de 
cópia da sua Cédula de Identidade (RG) ou equivalente. 

5.3 Caso não apresente os documentos citados nos subitens 5.1 ou 5.2, a empresa 
não estará devidamente credenciada, não podendo participar da rodada de lances 
verbais, bem como não praticar os demais atos pertinentes ao certame, permanecendo 
neste caso, os preços constantes na proposta escrita. 

5.4 O modelo de Carta de Credenciamento encontra-se no Anexo III. 

5.5 Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser entregues FORA DOS 
ENVELOPES, antes da abertura do Certame. 

5.6 Cada credenciado poderá representar uma única licitante. 

5.7 No ato da fase de credenciamento, o representante credenciado declarará que não 
está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública 
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em razão de penalidades, nem fatos impeditivos de sua habilitação, conforme modelo 
constante do Anexo V. 

5.8 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que quiserem usufruir dos 
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar, na fase 
de Credenciamento, Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida 
a, no máximo, 90 (noventa) dias da data de abertura deste certame. 

 5.8.1 A não apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial do 
Estado, indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios prescritos na Lei 
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006. 

5.9 Os documentos necessários para credenciamento deverão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, 
servidor da Administração ou Publicação em Órgão da Imprensa Oficial. Os 
documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Apoio do Pregão e 
juntados ao processo administrativo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

6.1 O Envelope “01” - PROPOSTA, deverá conter a Proposta da Licitante de acordo 
com o disposto na Cláusula Sétima deste Edital. 

6.2 O Envelope “02” - HABILITAÇÃO deverá conter a Documentação de Habilitação 
da Licitante de acordo com o disposto na Cláusula Oitava deste edital. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

7.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

b) número do Processo, número do Edital e número do Pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 
do ANEXO I deste edital; 

d) composição detalhada dos custos do preço ofertado, conforme modelo constante do 
ANEXO II deste edital; 

7.2 Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos e 
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 
administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, transporte e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, sem 
que caiba direito à proponente reivindicar custos adicionais. 

7.2.1 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 
preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

7.3 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
entrega da proposta, e do lance será de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
abertura da sessão pública do pregão. Decorridos esses prazos sem convocação para 
a assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam os licitantes liberados dos 
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compromissos assumidos. 

7.3.1 Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de 
validade das propostas, a Pregoeiro poderá solicitar que os licitantes estendam o 
período de validade das propostas para um período específico adicional. Essa 
solicitação, bem como as respostas dos proponentes, serão feitas por escrito via 
e-mail. O proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da 
participação do processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades 
por tal ato. 

7.4 Condição de pagamento: em até 28 (vinte e oito) dias, após a apresentação da 
Nota Fiscal Eletrônica em 02 (duas) vias, em cujo corpo deverá constar nºs da Ordem 
de Fornecimento (OF), da Nota de Empenho (NE), do respectivo Processo Licitatório e 
nº do Pregão. Os pagamentos serão realizados somente mediante crédito em conta 
corrente da Contratada, após o recebimento do objeto da presente licitação por parte 
do setor competente e de acordo com o prazo estipulado na proposta. 

7.5 Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de assinatura, não podendo ser renovado em hipótese alguma. 

7.6 Prazo para entrega: 05 (cinco) dias, contados à partir da data de recebimento do 
pedido que será emitido pelo Departamento de Compras e Licitações. 

7.7 Reajuste: não serão concedidos reajustes aos preços registrados na Ata. 

7.8 A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de 
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

7.9 No critério de julgamento levar-se-á em consideração o menor preço por item, 
desde que não superior ao praticado no mercado, e desde que não irrisório, e, 
portanto, inexequível. 

7.10 O licitante declarado vencedor da etapa de lances deverá apresentar uma amostra 
original do produto correspondente àqueles que serão entregues e ficha técnica, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, devidamente identificada com o nome da Licitante, bem 
como o número do item correspondente ao Edital, diretamente na Avenida Antenor 
Soares Gandra, nº 321, Jardim da Saúde, Jarinu/SP – Secretaria Municipal de 
Educação. 

7.10.1 As amostras não serão devolvidas aos Licitantes. 

7.10.2 As amostras serão avaliadas pela Nutricionista, responsável da Secretaria 
Municipal de Educação, o qual e emitirá um relatório da avaliação das amostras 
apresentadas. 

7.11 Caso a licitante melhor classificada da etapa de lances não atender as 
especificações constantes no Anexo I ou deixar de apresentar os documentos 
solicitados, será desclassificada. Neste caso será analisada a amostra e documentos 
da próxima empresa da lista de classificação, e, assim sucessivamente. 

7.12 A empresa vencedora deverá enviar ao Pregoeiro, no prazo de até 02 (dois) dias, 
após a sessão de lances os seguintes documentos: 

7.12.1 Proposta de Preços, escrita com os valores oferecidos após a etapa de 
lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 
Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 
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linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão 
Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, 
endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta 
bancária. 

7.12.2 Os documentos relacionados acima, poderão ser enviados para o e-mail 
licitacao@jarinu.sp.gov.br. 

7.13 Os licitantes enquadrados como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou 
Micro empreendedor Individual poderão cotar todos ou quaisquer itens tanto da Cota 
Principal quanto da Cota Reservada. Os demais licitantes, não enquadrados como ME, 
EPP ou MEI, somente poderão cotar os itens da Cota Principal. 

 

7.14 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

7.14.1 que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da 
legislação aplicável; 

7.14.2 omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

7.14.3 que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às 
condições estabelecidas neste edital; 

7.14.4 que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, 
quando comparados aos preços de mercado; 

7.14.4.1 Consideram-se excessivas as propostas cujos preços unitários 
sejam superiores aos valores de mercado, apurado pelo Pregoeiro, 
correspondente à média de preços mais desvio padrão. 

7.14.5 que apresentarem características em desacordo com as solicitadas no 
Anexo I do edital; 

7.14.6 que basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecem 
reduções sobre as propostas mais vantajosas. 

7.14.7 que não enviarem os documentos solicitados, ou fora do prazo estipulado 
na cláusula 7.12. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO” 

8.1 O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 

8.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 
subsequentes, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades comerciais; 

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

8.1.1.1 Os documentos relacionados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 
8.1.1 não precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, se 
tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

8.1.1.2 O objeto social da licitante, expresso no documento apresentado 
em atendimento às alíneas “a”, “b” e “c” deste subitem 8.1.1, deverá ser 
compatível com o objeto licitado (do mesmo ramo de atividade), sob pena 
de desclassificação. 

8.1.2 REGULARIDADE FISCAL 

8.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) do Ministério da Fazenda. 

8.1.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou à sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.  

8.1.2.3 Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal 
conjunta da Procuradoria e Receita Federal, de acordo com o Decreto n.º 
5.512, de 15 de agosto de 2005, a qual abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas no art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

8.1.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais 
inscritos e não inscritos na Dívida Ativa, do domicílio ou da sede da 
proponente. 

8.1.2.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por Lei. 

8.1.2.6 Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal (Tributo 
Mobiliário), relativas ao domicílio ou sede da licitante. 

8.1.2.7 Prova de regularidade junto ao Poder Judiciário da Justiça do 
Trabalho (CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). 

NOTA: Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar 
123/2006, de 14/12/06, serão observados os seguintes procedimentos: 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
habilitação, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição; 

b) Havendo alguma restrição quanto a regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, à critério da Administração 
Pública, para regularização da documentação. 
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c) A não regularização da documentação implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sansões previstas no art. 81 da Lei Federal 
nº 8666/93 e Cláusula Décima Sexta deste edital, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a 
licitação. 

8.1.2.8 Para comprovação de Regularidade Fiscal, também serão aceitas 
Certidões Positivas com Efeito de Negativas. 

8.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

8.1.3.1 Certidão de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 
Cartório Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, com data de expedição 
limitada a 60 (sessenta) dias; 

8.1.3.1.1 Será permitida a participação de empresas em Recuperação 
Judicial, desde que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
através de documentação hábil, bem como o plano de recuperação 
judicial já aprovado. 

8.1.3.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo   
exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta. 

8.1.3.3 A demonstração da boa situação financeira será realizada de forma 
objetiva, conforme Anexo IX, nos termos do art. 31, Inciso I, § 5º da Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente, 
comprovando que a licitante possui os seguintes índices contábeis: 

8.1.3.3.1 Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 
(um) a ser obtido pela fórmula: ILC = AC/PC. 

8.1.3.3.2 Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um) 
a ser obtido pela formula: ILG = AC+RLP/PC+ELP. 

8.1.3.3.3 O Índice de Endividamento Geral (IEG) deverá ser igual ou 
menor que 0,75 (zero vírgula cinco), calculados pela fórmula: IEG = 
(PC + ELP)/AT. 

LEGENDA: 

AC = Ativo Circulante, 

PC = Passivo Circulante, 

RLP = Realizável a Longo Prazo, 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

ILG = Índice de Liquidez Geral 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 

IEG = índice de Endividamento Geral 
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AT = Ativo Total 

8.1.3.3.4 Para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 
optante pelo SIMPLES, as mesmas podem substituir o disposto no 
subitem 4.5.1 pela Declaração Anual Simplificada, do que trata o art. 
7º da Lei 9.317 de 05 de Dezembro de 1996. 

8.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1.4.1 Atestado(s) de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento 
de serviços/produtos similares, em quaisquer quantitativos, período ou 
localidade. 

8.1.5 DECLARAÇÕES 

8.1.5.1 Declaração Conjunta, conforme modelo constante do ANEXO V; 

8.1.5.2 Declaração de que apresentará, no prazo de até 05 (cinco) dias, se 
declarado vencedor, uma amostra e ficha técnica de todos os itens. 

8.1.5.3 Declaração de que apresentará, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
se declarado vencedor, Laudo Bromatológico dos itens 04, 12 e 21. 

8.1.5.4 Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 

8.1.6 DA HABILITAÇÃO DE EMPRESAS COM FILIAIS 

8.1.6.1 Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da 
licitante que efetivamente executará o objeto da presente licitação. 

8.1.6.1.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome da matriz; 

8.1.6.1.2 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar 
em nome da filial, exceto aqueles documentos que somente são 
emitidos em nome da matriz. 

8.1.7 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

8.1.7.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 
por cartório competente, servidor da Administração ou Publicação em 
Órgão da Imprensa Oficial.  

8.1.7.1.1 Caso o licitante queira autenticar os documentos nesta 
Prefeitura, esta autenticação será efetuada pelo Pregoeiro e/ou 
Equipe de Apoio, antes da entrega dos Envelopes para a sessão de 
abertura do respectivo certame, mediante apresentação dos originais 
para conferência. 

8.1.7.1.2 Somente serão autenticados documentos na data da sessão 
pública do pregão. 

8.1.7.2 As Certidões Negativas de Débitos Federais ou as Certidões 
Positivas com Efeitos de Negativa, expedidas via Internet, só serão aceitas 
em via original (Instrução Normativa n.º 80 – Secretaria da Receita Federal 
de 23/10/97); 
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8.1.7.3 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, a Administração terá como válidas as expedidas até 90 
(noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas. 

8.1.7.4 Será considerado habilitado o licitante que apresentar os 
documentos relacionados nos itens 8.1.1 a 8.1.6 deste edital. 

8.1.7.5 Constituem motivos para inabilitação do licitante: 

8.1.7.5.1 a substituição dos documentos exigidos para habilitação por 
protocolos de requerimento de certidão; 

8.1.7.5.2 o não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

 

CLÁUSULA NONA - DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

9.1 No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para 
abertura das propostas e da documentação de habilitação. 

9.2 O credenciamento será efetuado no Departamento de Compras onde deverá ser 
entregue à equipe do pregão, o Anexo III - Termo de Credenciamento ou Procuração e 
o Anexo IV – Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação e os termos 
da Cláusula Quinta deste Edital (Credenciamento). 

9.3 No momento do credenciamento ou habilitação, havendo necessidade, ficará a 
critério do pregoeiro e da Equipe de Apoio, a abertura de prazo para verificação por 
meio eletrônico da autenticidade ou validade de informações, desde que estas não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, sendo 
juntadas ao processo de licitação, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

9.3.1 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo esta 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos certificados através 
da verificação, a licitante será inabilitada. 

9.4 A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços, devidamente protocolados, conforme descrito na Cláusula Quarta - item 4.2, 
classificando-as em ordem crescente de valor. 

9.4.1 As Propostas de Preço da Cota Principal serão analisadas em primeiro 
lugar. Finalizada a classificação destas, serão analisadas as Propostas de Preço 
da Cota Reservada. Finalizada a classificação destas, serão analisadas as 
Propostas de Preço da Cota Exclusiva. 

9.5 Em seguida identificarão a proposta de menor preço por item cujo conteúdo 
atenda às especificações do edital. 

9.6 As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de 
menor preço, serão classificadas em ordem crescente. 

9.7 O conteúdo das propostas do item anterior será analisado, desclassificando 
aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no 
edital. 

9.8 Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos da Cláusula Nona - 
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itens 9.5 e 9.6, serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores 
convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos 
nas propostas escritas. 

9.9 Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do anterior, todos os 
proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais. 

9.10 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, 
formulados de forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço. 

9.10.1 Na etapa de lances verbais será respeitada a ordem, onde primeiro serão 
dados os lances verbais referentes à Cota Principal. Finalizada a Cota Principal, 
iniciar-se-á a etapa de lances verbais para a Cota Reservada. Finalizada a Cota 
Reservada, iniciar-se-á a etapa de lances verbais para a Cota Exclusiva. 

9.11 O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço unitário e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por 
meio de sorteio no caso de empate de preços.  

9.12 Será admitida a redução mínima de um lance para outro de acordo com valor 
estipulado, que será decidido entre o pregoeiro e licitantes, durante a própria sessão. 

9.13 A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance 
verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de 
lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 
de ordenação das propostas. 

9.14 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor unitário estimado para a licitação. 

9.14.1 Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a 
classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão. 

9.15 Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, 
caberá o Pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

9.16 Declarada encerrada a etapa de lances e constatado o empate, será assegurado 
como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, 
de 14/12/06. 

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

9.16.2 Para efeito do disposto no item 9.16 deste edital, ocorrendo empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

9.16.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 
será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. Caso 
apresente preço inferior será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
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9.16.2.2 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital. 

9.16.2.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 9.16.1 deste edital, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro apresentará a 
melhor oferta. 

9.16.3 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 9.16 
deste edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 

9.16.4 O disposto no subitem 9.16 deste edital, somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

9.16.5 Se o mesmo licitante vencer a COTA RESERVADA e a COTA 
PRINCIPAL, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela 
empresa. 

9.16.6 Se o preço ofertado para a COTA RESERVADA, for superior a 10 % (dez 
por cento) do valor negociado na COTA PRINCIPAL, este não será considerado 
vantajoso para a Administração, devendo a contratação ocorrer pelo menor 
preço apurado para a COTA PRINCIPAL. 

9.17 Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

9.18 Se o licitante desatender às exigências habilitatórias,  o pregoeiro examinará a 
oferta subsequente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo 
o respectivo licitante declarado vencedor. 

9.19 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas/lances forem 
desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo para a apresentação de 
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ensejaram 
sua inabilitação ou desclassificação, de acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações. 

9.20 Nas situações previstas nos itens 9.14, 9.15, e 9.16, o pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.21 Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre 
exame e rubrica. 

9.22 A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 
registro em ata da síntese das suas razões, quando então, dependendo do resultado 
da consulta, a licitação seguirá um dos cursos constantes do item 10 deste edital. 

9.23 O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito 
suspensivo. 
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9.24 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 

9.25 A falta de manifestação motivada do licitante na sessão, importará a decadência 
do direito de recurso. 

9.26 Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de 
cumpridas todas as fases pré-estabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados 
pelo Pregoeiro e pelos licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos 
licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para 
prosseguimento dos trabalhos.  

9.27 O prazo para formulação de lances verbais e para saneamento da documentação 
de credenciamento e habilitação será acordado entre os credenciados e a Equipe de 
Pregão, por ocasião do início da Sessão Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

10.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 
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.  

10.3 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. 

10.4 Nos eventuais recursos, a recorrente deverá observar o seguinte:  

10.4.1 Somente serão válidos os documentos originais.  

10.4.2 Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Jarinu, 
sito à Praça Francisco Alves Siqueira Junior, nº 111, Jardim da Saúde, 
Jarinu/SP, diretamente no Setor de Protocolo, no horário das 09H00M às 
16H00M. 

10.4.3 Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos 
citados recursos.  

10.5 A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à 
aquisição do objeto licitado. 

10.6 O resultado final do Pregão será divulgado na Imprensa Oficial do Estado. 

10.7 Homologada e adjudicada a licitação, a contratação será formalizada através da 
Ordem de Fornecimento (OF). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 Homologado o procedimento, o Departamento de Compras, convocará o 
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adjudicatário classificado em primeiro lugar para, dentro do prazo de 02 (dois) dias 
úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de 
Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de 
preços, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 15. 

11.1.1 Poderão ser registrados, além do fornecedor classificado em 1º (primeiro) 
lugar e obedecida a ordem de classificação, mais 02 (dois) fornecedores, desde 
que os mesmos concordem em registrar seus preços ao preço do 1º (primeiro) 
colocado, devendo observar o prazo estabelecido na cláusula 11.1. 

11.2 O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. 

11.3 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal 
poderá convocar os adjudicatários remanescentes, desde que haja conveniência, 
observada a ordem de classificação das propostas, desde que o fornecimento seja feito 
nas mesmas condições da 1ª (primeira) classificada, nas seguintes hipóteses: 

11.3.1 Inexecução contratual pelo 1º (primeiro) classificado por qualquer motivo 
e consequente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força 
maior; 

11.3.2 Revisão de preços do 1º (primeiro) classificado, quando o novo preço 
resultar superior ao do 2º (segundo) classificado, hipótese em que, nova ordem 
de classificação será estabelecida entre os preços registrados. 

11.4 Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no subitem 11.1 
para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período 
remanescente da Ata anterior. 

11.5 Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na 
hipótese de inexecução contratual. 

11.6 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica 
obrigada a fornecer o objeto ora licitado, nas quantidades indicadas em cada Ordem de 
Fornecimento. 

11.7 A Prefeitura Municipal de Jarinu não está obrigada a adquirir uma quantidade 
mínima do objeto ora licitado, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade 
e do momento da aquisição. 

11.8 Os quantitativos totais expressos no Anexo I (Descrição do Objeto) são estimados 
e representam as estimativas feitas pelos setores desta Prefeitura, para prestação dos 
serviços por 12 (doze) meses. 

11.9 A existência de preço registrado não obriga a Prefeitura Municipal de Jarinu a 
firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de 
Preços, preferência em igualdade de condições. 

11.10 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as 
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações. 
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11.11 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, não podendo ser renovado em hipótese 
alguma. 

11.12 A fiscalização e o gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficarão sob 
responsabilidade da Secretaria requisitante. 

11.13 As contratações do objeto da Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela 
Prefeita Municipal ou por quem ela delegar. 

11.14 As áreas que eventualmente não requisitarem os produtos cujos preços foram 
registrados, também poderão utilizá-los, mediante formal solicitação do Departamento 
de Compras. 

11.15 A emissão da Nota de Empenho, sua retificação ou cancelamento total ou 
parcial, será igualmente autorizada pela Prefeita Municipal, ou por quem ela delegar. 

11.16 A responsabilidade pela correta utilização da Ata de Registro de Preços, 
especialmente no tocante ao seu objeto, agrupamento e preços é exclusiva da unidade 
orçamentária contratante e da detentora. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1 Constituem motivo para rescisão: 

12.1.1 O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos. 

12.1.2 A lentidão de seu cumprimento, levando a Prefeitura a comprovar a 
impossibilidade da execução dos serviços, nos prazos estipulados. 

12.1.3 Atraso injustificado no cumprimento do objeto. 

12.1.4 A paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração. 

12.1.5 A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência total, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação não autorizadas pela Prefeitura Municipal de Jarinu. 

12.1.6 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores. 

12.1.7 Cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas por fiscal da 
Prefeitura em registro próprio, após determinação da regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

12.1.8 A decretação da falência ou a instauração de insolvência civil. 

12.1.9 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 

12.1.10 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução da Ata de Registro de Preços. 

12.1.11 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução da Ata de Registro de Preços. 
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12.2 Constituem também motivos de rescisão os demais casos elencados nos artigos 
77, 78, 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 

13.1 O objeto adquirido deve estar de acordo com as normas específicas do setor, 
especialmente o contido no artigo 39, inc. VIII do código de defesa do consumidor. 

13.2 No recebimento e aceitação do objeto da licitação serão observadas, no que 
couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações. 

13.3 A contratada deverá transportar e entregar todos os itens diretamente no Setor de 
Merenda Escolar, sito na Avenida Antenor Soares Gandra, nº 321, Bairro Centro, 
Jarinu/SP, no horário das 07H00M às 11H00M e das 13H00M às 15H00M.  

13.4 A descarga da mercadoria é de responsabilidade da contratada, cabendo ao 
departamento de merenda apenas a conferência, caso a contratada não tenha ajudante 
deverá providenciar antes de efetuar a descarga. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS 
REGISTRADOS 

14.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis. 

14.2 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos da detentora da Ata e a retribuição do Município de 
Jarinu, para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial da Ata de Registro de Preços. 

14.3 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação 
da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou menos, conforme o caso. 

14.4 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela detentora da Ata, esta 
deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro de 
Preços, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos e 
documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias – primas, etc), que comprovem que o fornecimento tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 

14.5 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Jarinu, esta 
deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro 
de Preços, em prejuízo da Municipalidade. 
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14.6 Fica facultado ao Município de Jarinu realizar ampla pesquisa de mercado para 
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão 
quanto a revisão de preços solicitada pela detentora da Ata. 

14.7 A eventual autorização da revisão de preços contratuais será concedida após a 
análise técnica e jurídica do Município de Jarinu, porém contemplará as entregas 
realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Setor de Protocolo no Paço 
Municipal. 

14.7.1 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a detentora da Ata não poderá suspender a prestação dos serviços e 
os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

14.7.2 A detentora da Ata deverá, quando autorizada a revisão dos preços, 
lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho 
complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e 
correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo 
do pedido de revisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES 

15.1 Garantidos o contraditório e a ampla defesa em regular processo administrativo, 
poderão ser aplicadas à adjudicatária as seguintes penalidades: 

15.2 A desistência da proposta, lance ou oferta, a não aceitação da nota de empenho e 
o não atendimento a cláusula 8.1.2.7 do Edital, ensejarão: 

15.2.1 cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 
até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta. 

15.2.2 suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com 
o Município de Jarinu, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

15.3 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 
comprovada, ao não cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações 
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, será aplicado, segundo a 
gravidade da falta, as seguintes penalidades:  

15.3.1 advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrida diretamente. 

15.3.2 multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso no 
fornecimento dos serviços, calculada sobre o valor da nota de empenho, até o 5º 
(quinto) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no subitem 15.3.3; 

15.3.3 multa de até 20 (vinte por cento), sobre o valor total da nota de empenho, 
na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; 

15.3.4 na hipótese de descumprimento integral ou parcial de uma nota de 
empenho, além da aplicação da multa correspondente, cancelamento da nota de 
empenho e suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal 
de Jarinu, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 02 
(dois) anos; 
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15.3.5 na hipótese de cancelamento da nota de empenho, além da aplicação da 
multa correspondente, aplicar-se-á suspensão temporária do direto de licitar com 
a Prefeitura Municipal de Jarinu, bem como o impedimento de com ela contratar, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

15.3.6 na hipótese de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 

15.4 As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos 
da(s) empresa(s) contratada(s) ou, se for o caso, cobrada administrativa ou 
judicialmente. 

15.5 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Jarinu. 

15.6 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 

15.7 Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, a 
licitante poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, 
quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

15.7.1 Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
Prefeitura Municipal de Jarinu, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 
até 5 (cinco) anos. 

15.7.2 Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento; 

15.7.3 Cancelamento da nota de empenho, se esta já estiver entregue 
procedendo-se à paralisação do fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 

16.1 É facultado a qualquer interessado a apresentação de impugnação ou pedido de 
esclarecimentos sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, observado para 
tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento 
das propostas 

16.1.1 Os pedidos de esclarecimentos poderão ser formalizados por meio de 
requerimento endereçado à autoridade subscritora do Edital, na Secretaria 
Municipal de Administração Geral, Setor de Licitações, sito à Praça Francisco 
Alves Siqueira Junior, nº 111, Jardim da Saúde, Jarinu/SP, por e-mail: 
licitação@jarinu.sp.gov.br, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à 
data fixada para recebimento das propostas, no horário de 09H00M às 16H00M. 

16.1.2 As impugnações deverão ser protocoladas até 02 (dois) dias úteis 
anteriores à data fixada para recebimento das propostas na Prefeitura Municipal 
de Jarinu, sito Praça Francisco Alves Siqueira Junior, nº 111, Jardim da Saúde, 
Jarinu/SP – Setor de Protocolo das 09H00M às 16H00M. 

16.1.2.1 Não serão aceitas impugnações enviadas vias: correio, e-mail ou 
fax, estas somente serão analisadas pelo pregoeiro, se protocoladas, 
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conforme previsto no subitem 16.1.2. 

16.2 As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter 
estritamente informal. 

16.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a contar 
do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a 
integrar os autos do Pregão, dando-se ciência às demais proponentes. 

16.4 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante 
de todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos. 

17.2 Não serão aceitos envelopes proposta e habilitação, enviados via postal ou 
entregues fora do horário estabelecido no preâmbulo deste Edital. 

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

17.4 É facultada o pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 

17.5 Fica assegurado ao Município de Jarinu o direito de, por razões de interesse 
público, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-
la por ilegalidade, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

17.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente do resultado do processo licitatório. 

17.7 Os licitantes são responsáveis pela veracidade das informações e autenticidade 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

17.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente no Município de Jarinu. 

17.10 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
ficarão à disposição para retirada, após a celebração da Ata de Registro de Preços, 
pelo período de 15 (quinze) dias, findado este prazo, os documentos não retirados 
serão destruídos pela Secretaria Municipal de Administração Geral. 

17.11 Transcorrido o prazo supra mencionado, os envelopes serão incinerados, não 
cabendo qualquer reclamação por parte do licitante. 
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17.12 O processo licitatório contendo os anexos e documentos que o integram, 
encontra-se disponível para consulta aos interessados na Secretaria Municipal de 
Administração Geral. 

17.13 Informações sobre o andamento da licitação, poderão ser obtidas nos dias úteis 
das 09:00 às 16:00 horas, no endereço constante do preâmbulo do edital, ou através 
do tel: (11) 4016-8200. 

17.14 No que for omisso este edital, aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e a Lei Federal n.º 10.520/02. 

JARINU, 18 DE JANEIRO DE 2023. 

 

 

Vinícius Peixoto Affonso Silva 
Chefe do Depto. de Compras 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

EDITAL Nº 001/2023 

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 117/2022 

 

I – ÁREA SOLICITANTE 
1.1. Secretaria Municipal de Educação 
 
II – DO OBJETO 
2.1 REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) 
PARA A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE 
EDITAL 
 
III – JUSTIFICATIVA 
3.1 A aquisição se justifica pela necessidade de adquirir gêneros alimentícios 
estocáveis (produtos industrializados), para o preparo e distribuição gratuita aos alunos 
matriculados na Rede Municipal de Educação. 
 
IV - QUANTIDADES, PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

COTA PRINCIPAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 

01 35000 Kg 

ARROZ BRANCO. Arroz agulhinha longo fino polido 
tipo 1, sem glúten, com o mínimo de 90% de grãos 
inteiros e no máximo de 14% de umidade. O valor 
nutricional na porção de 50g deve conter no mínimo 
de 37g de carboidratos, 3,6g de proteínas e 0g de 
gorduras totais. Com rendimento após o cozimento 
de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da 
cocção, devendo também apresentar coloração 
branca, grãos íntegros e soltos após cozimento, 
isento de corpos estranhos, fungos ou parasitas. 
Embalagem: Primária: Pacotes de polietileno com 5 
kg. Secundária: Fardos com até 30 kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

02 2250 Kg 

CHOCOLATE EM PÓ 43% CACAU. Ingredientes: 
Açúcar orgânico, cacau em pó, minerais [Cálcio 
(fosfato de cálcio tribásico), Ferro (pirofosfato 
férrico) e Zinco (sulfato de zinco)], vitaminas [C 
(ácido ascórbico), B3 (nicotinamida), B2 (riboflavina), 
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B6 (cloridrato piridoxina), B1 (nitrato de tiamina) e A 
(acetato de retinol)]. Contém glúten. Alérgicos: pode 
conter aveia, cevada, leite, ovo, soja e trigo. Valor 
nutricional: valor energético máximo: 80 Kcal, 
carboidrato máximo: 17g, gordura trans: 0. 
Embalagem de 1 kg, Secundária: Caixas de papelão 
com 12. Com validade mínima de 12 meses. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

03 2250 Kg 

ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR CHOCOLATE 
COM MALTE E OVOS COM REDUÇÃO DE AÇÚCAR E 
CALORIAS. Ingredientes: Fibra solúvel: polidextrose, 
açúcar orgânico, cacau em pó, extrato de malte, 
albumina desidratada, minerais: cálcio, ferro e zinco, 
vitaminas: C, B3, B2, B6, B1 e A e fosfato tricálcico e 
edulcorante sacralose. Aspecto: pó homogêneo, cor 
própria do tipo, cheiro característico e sabor doce 
próprio. Valor nutricional 20g: valor energético 
máximo: 30 Kcal, carboidrato máximo: 10g, gordura 
trans: 0. Embalagem: Primária: Embalagem de 1 kg, 
Secundária: Caixas de papelão com 16. Com validade 
mínima de 12 meses. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

04 4500 Unid 

EXTRATO DE TOMATE. Ingredientes básicos: polpa 
de tomate, açúcar e sal. - podendo conter outras 
vitaminas e minerais. Características: Aspecto: massa 
mole (consistência de colher), brix mínimo de 18°. 
informação nutricional em 30g: valor energético 
máximo 22 kcal, carboidratos máximo 4,8g, 
proteínas mínimo 0,5g, fibra alimentar mínimo 0,5g, 
sódio máximo 115 mg. Embalagem: bag plástico 
contendo 2 kg, reembalado em caixa de papelão 
contendo 8 pacotes. Validade do produto 12 meses. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias, e laudo 
bromatológico completo em até 15 dias. 

05 9000 Kg 

FEIJÃO CARIOCA. Tipo 1, novo, aspecto brilhoso, liso, 
de 1ª qualidade, com, no mínimo, 90% de grãos 
inteiros e íntegros, na cor característica a variedade 
correspondente de tamanho e formatos naturais. 
Devem estar maduros, secos, limpos, isento de 
matéria terrosa, pedras, corpos estranhos, fungos ou 
parasitas. O valor nutricional em porção de 60g deve 
conter no mínimo: 12g de proteína, 1g de lipídios e 
38g de carboidratos. Embalagem: Primária: Pacote 
de polietileno, com 1 kg, Secundária: Fardo plástico, 
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com 30 kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

06 6000 Kg 

FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR. Flocos de milhos 
naturais, sem adição de açúcar, enriquecido com 
vitamina C, vitaminas do complexo B, ferro e zinco. 
Ingredientes: Milho, sal, ácido ascórbico (vitamina C), 
niacinamida (niacina), mononitrato de tiamina 
(vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), piridoxina 
(vitamina B6), cobalamina (vitamina B12), ferro, 
óxido de zinco (zinco), antioxidantes: lecitina de soja. 
Deve estar armazenado em embalagem transparente 
e atóxico de contendo data de fabricação, lote e data 
de validade, informações nutricionais e ingredientes. 
Embalagem: filme em polietileno com 500g. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

07 22500 Unid 

LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO INTEGRAL. 
Ingredientes: leite integral, emulsificante lecitina de 
soja e vitaminas (A e D). Leite em pó obtido por 
desidratação do leite de vaca integral e apto para a 
alimentação humana, mediante processos 
tecnológicos adequados. Pode conter emulsionante 
lecitina de soja e ser fortificado com vitaminas (A e 
D) e ferro. Ter boa solubilidade e rendimento. Valor 
nutricional em 26g: máximo 132 Kcal, carboidratos 
máximo 10g, proteína mínimo 6 g, gordura trans 0, 
vit. A mínimo 175 mcg RE, vit. C mínimo 12 mg, vit. D 
mínimo 1,5 mcg, vit E mínimo 2,5 mg, Zinco mínimo 
2 mg, ferro mínimo 4 mg, cálcio mínimo 280 mg. 
Deve ter registro no SIF ou SISP. Embalagem: 
Primária: 800g, Secundária: Caixa de papelão. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

08 9750 Frascos 

ÓLEO DE SOJA. Produto obtido do grão de soja que 
sofreu processo tecnológico adequado como 
degomagem, neutralização, clarificação, 
frigorificação e desodorização. Embalagem: Primária: 
Polietileno tereftalado (PET), de 900 ml, Secundária: 
Caixa de papelão com 20 unidades. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias 

09 2250 Kg 

PÃO DE MEL. Cobertura sabor chocolate – Composto 
por: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, fibra de trigo, gordura vegetal, mel, 
cacau em pó, óleo vegetal, leite em pó integra l, 
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emulsificante lecitina de soja, aroma idêntico ao 
natural de chocolate, especiarias, fermento químico, 
emulsificante lecitina de soja, aroma idêntico ao 
natural de baunilha. Informação Nutricional (porção 
de 23g): Valor energético: 98 kcal, carboidratos: 16g, 
proteína: 1,5g, gordura saturada: 2,8g, fibras: 0,8g. 
Embalagem: Primária: Filme de polipropileno 
laminado e perolizado (Flow Pack com 23g do 
produto) Secundária: Caixas de papelão ondulado 
com capacidade de 200 unidades de 23g. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

 
 

COTAS RESERVADAS ME, EPP E MEI 
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 

10 750 Kg 

CHOCOLATE EM PÓ 43% CACAU. Ingredientes: 
Açúcar orgânico, cacau em pó, minerais [Cálcio 
(fosfato de cálcio tribásico), Ferro (pirofosfato 
férrico) e Zinco (sulfato de zinco)], vitaminas [C 
(ácido ascórbico), B3 (nicotinamida), B2 (riboflavina), 
B6 (cloridrato piridoxina), B1 (nitrato de tiamina) e A 
(acetato de retinol)]. Contém glúten. Alérgicos: pode 
conter aveia, cevada, leite, ovo, soja e trigo. Valor 
nutricional: valor energético máximo: 80 Kcal, 
carboidrato máximo: 17g, gordura trans: 0. 
Embalagem de 1 kg, Secundária: Caixas de papelão 
com 12. Com validade mínima de 12 meses. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

11 750 Kg 

ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR CHOCOLATE 
COM MALTE E OVOS COM REDUÇÃO DE AÇÚCAR E 
CALORIAS. Ingredientes: Fibra solúvel: polidextrose, 
açúcar orgânico, cacau em pó, extrato de malte, 
albumina desidratada, minerais: cálcio, ferro e zinco, 
vitaminas: C, B3, B2, B6, B1 e A e fosfato tricálcico e 
edulcorante sacralose. Aspecto: pó homogêneo, cor 
própria do tipo, cheiro característico e sabor doce 
próprio. Valor nutricional 20g: valor energético 
máximo: 30 Kcal, carboidrato máximo: 10g, gordura 
trans: 0. Embalagem: Primária: Embalagem de 1 kg, 
Secundária: Caixas de papelão com 16. Com validade 
mínima de 12 meses. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

12 1500 Unid EXTRATO DE TOMATE. Ingredientes básicos: polpa 
de tomate, açúcar e sal. - podendo conter outras 
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vitaminas e minerais. Características: Aspecto: massa 
mole (consistência de colher), brix mínimo de 18°. 
informação nutricional em 30g: valor energético 
máximo 22 kcal, carboidratos máximo 4,8g, 
proteínas mínimo 0,5g, fibra alimentar mínimo 0,5g, 
sódio máximo 115 mg. Embalagem: bag plástico 
contendo 2 kg, reembalado em caixa de papelão 
contendo 8 pacotes. Validade do produto 12 meses. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias, e laudo 
bromatológico completo em até 15 dias. 

13 3000 Kg 

FEIJÃO CARIOCA. Tipo 1, novo, aspecto brilhoso, liso, 
de 1ª qualidade, com, no mínimo, 90% de grãos 
inteiros e íntegros, na cor característica a variedade 
correspondente de tamanho e formatos naturais. 
Devem estar maduros, secos, limpos, isento de 
matéria terrosa, pedras, corpos estranhos, fungos ou 
parasitas. O valor nutricional em porção de 60g deve 
conter no mínimo: 12g de proteína, 1g de lipídios e 
38g de carboidratos. Embalagem: Primária: Pacote 
de polietileno, com 1 kg, Secundária: Fardo plástico, 
com 30 kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

14 2000 Kg 

FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR. Flocos de milhos 
naturais, sem adição de açúcar, enriquecido com 
vitamina C, vitaminas do complexo B, ferro e zinco. 
Ingredientes: Milho, sal, ácido ascórbico (vitamina C), 
niacinamida (niacina), mononitrato de tiamina 
(vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), piridoxina 
(vitamina B6), cobalamina (vitamina B12), ferro, 
óxido de zinco (zinco), antioxidantes: lecitina de soja. 
Deve estar armazenado em embalagem transparente 
e atóxico de contendo data de fabricação, lote e data 
de validade, informações nutricionais e ingredientes. 
Embalagem: filme em polietileno com 500g. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

15 7500 Unid 

LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO INTEGRAL. 
Ingredientes: leite integral, emulsificante lecitina de 
soja e vitaminas (A e D). Leite em pó obtido por 
desidratação do leite de vaca integral e apto para a 
alimentação humana, mediante processos 
tecnológicos adequados. Pode conter emulsionante 
lecitina de soja e ser fortificado com vitaminas (A e 
D) e ferro. Ter boa solubilidade e rendimento. Valor 
nutricional em 26g: máximo 132 Kcal, carboidratos 
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máximo 10g, proteína mínimo 6 g, gordura trans 0, 
vit. A mínimo 175 mcg RE, vit. C mínimo 12 mg, vit. D 
mínimo 1,5 mcg, vit E mínimo 2,5 mg, Zinco mínimo 
2 mg, ferro mínimo 4 mg, cálcio mínimo 280 mg. 
Deve ter registro no SIF ou SISP. Embalagem: 
Primária: 800g, Secundária: Caixa de papelão. 

16 3250 Frascos 

ÓLEO DE SOJA. Produto obtido do grão de soja que 
sofreu processo tecnológico adequado como 
degomagem, neutralização, clarificação, 
frigorificação e desodorização. Embalagem: Primária: 
Polietileno tereftalado (PET), de 900 ml, Secundária: 
Caixa de papelão com 20 unidades. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias 

17 750 Kg 

PÃO DE MEL. Cobertura sabor chocolate – Composto 
por: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, fibra de trigo, gordura vegetal, mel, 
cacau em pó, óleo vegetal, leite em pó integra l, 
emulsificante lecitina de soja, aroma idêntico ao 
natural de chocolate, especiarias, fermento químico, 
emulsificante lecitina de soja, aroma idêntico ao 
natural de baunilha. Informação Nutricional (porção 
de 23g): Valor energético: 98 kcal, carboidratos: 16g, 
proteína: 1,5g, gordura saturada: 2,8g, fibras: 0,8g. 
Embalagem: Primária: Filme de polipropileno 
laminado e perolizado (Flow Pack com 23g do 
produto) Secundária: Caixas de papelão ondulado 
com capacidade de 200 unidades de 23g. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

 
 

COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI 
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 

18 7000 Kg 

AÇUÇAR REFINADO. Aspecto: branco, granuloso fino, 
isento de matéria terrosa, parasitos e de detritos 
animais ou vegetais e fragmentos estranhos, livre de 
umidade, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato 
por porção. Composição: Sacarose obtida a partir da 
cana de açúcar (Saccarumofficinarum L.), livre de 
fermentação. Embalagem: Primária: Pacotes de 
polietileno com 1 kg, Secundária: Fardos com 10kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

19 2500 Kg BISCOITOS MORANGO E CEREAIS. cereais integrais 
(farinha de trigo integral, aveia em flocos, farinha de 
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aveia e farinha de centeio integral), açúcar, óleo 
vegetal, cereal à base de trigo integral, preparado de 
morango, fibra de trigo, amido, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos (bicarbonato de amônio, 
bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico), 
aromatizantes, emulsificante (lecitina de soja) e 
antioxidante (tbhq). Valor nutricional 30g: máximo 
140 kcal, máximo 20g carboidratos, gorduras trans: 
0g. Embalagem: Primária: Polipropileno biorientado 
mate e polipropileno biorientado metalizado, de 
140g a 160g. Secundária: caixa de papelão ondulado. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

20 2500 Kg 

BISCOITO LEITE. Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, amido, soro de leite em pó, sal, fermentos 
químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de 
sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores 
de farinha protease, metabissulfito de sódio e 
aromatizante. Valores nutricionais para 30gr: 
máximo 140 kcal, máximo 26g carboidrato, mínimo 
2g proteína, máximo 115mg sódio. Embalagem 
primária: pacotes impermeáveis lacrados. 
Secundária: Multipack com 360g (3 pacotes).  
Embalagem final: caixas de papelão contendo 12 a 20 
pacotes. Validade mínima 8 meses. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

21 2500 Kg 

BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE. 
Ingredientes básicos: farinha de trigo integral, farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal de palma, amido de milho, açúcar 
invertido, cacau em pó, sal. Produto deverá ser livre 
de gordura trans, isento de lactose. Informação 
nutricional em 30g: valor energético máximo 120kcal, 
carboidratos máximo 22g, proteínas mínimo 2,3g, 
gorduras totais máximo 3g, fibra alimentar mínimo 
1g, sódio máximo 121mg. Embalagem: Saco Plástico 
(bopp) ou material similar, contendo 400g. Validade: 
08 meses a contar da fabricação.  
O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias, e laudo 
bromatológico completo em até 15 dias. 

22 900 Kg 

BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. Ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
água, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, 
aroma de baunilha. podendo conter outros 
ingredientes desde que declarados e permitidos que 
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não descaracterizem o produto. Informação 
nutricional em 30g: valor energético máximo 148 
kcal, carboidratos máximo 26g, proteínas mínimo 2g., 
gorduras totais máximo 6g, fibra mínimo. 0,7g, sódio 
máximo 100mg. Embalagem: pacote contendo 400 
gramas Validade: 12 meses a contar da fabricação. 
O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

23 1000 Kg 

COLORAU EM PÓ. Corante natural de urucum, de 
boa qualidade. Aspecto de pó fino, cor alaranjada, 
odor e sabor próprios, sem sujidades. No rótulo deve 
constar a denominação "colorífico ou colorau". 
Embalagem primária: Saco de polietileno 
transparente ou material similar, atóxico, resistente, 
lacrado, com 500g. Validade de 12 meses a partir da 
fabricação.  

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

24 3000 Latas 

CONSERVA DE PESCADO (SARDINHA). Sardinha, 
água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal 
de soja (Agrobacterium tumefaciens / Bacillus 
thuringiensis) e sal. Contém óleo de soja oriundo de 
soja transgênica. Não contém glúten. Alérgicos: 
contém peixes e derivados de soja. As conservas do 
pescado deverão conter aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios. Ausência de sujidades, parasitas e 
larvas.Valor nutricional: máximo 110 kcal, mínimo 11 
g proteína. Embalagem: Primária: Lata, com sistema 
abre fácil, com 125g. Secundária: Caixa de papelão. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

25 7000 Unid 

ERVILHA EM CONSERVA. Produto preparado com as 
ervilhas previamente debulhadas, envazadas 
praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas 
imersas ou não em líquido de cobertura apropriada 
submetida a processo tecnológico adequado antes 
ou depois de hermeticamente fechados. Valor 
nutricional 130g: máximo 115 Kcal, mínimo 7g 
proteína, 0 de lipídios totais, máximo 21g de 
carboidratos e máximo 45mg de sódio. Embalagem: 
Primária: Sachê, com 170g de peso drenado, 
Secundária: Caixa de papelão com 36 unidades. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

26 5000 Kg 
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Tipo 1, enriquecido 
com ferro e ácido fólico. Produto obtido a partir de 
cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de 
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matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada 
ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor 
próprio. Informação nutricional na porção de 50g: 
valor energético máximo 178 kcal, carboidratos 
máximo 40g, proteínas mínimo 5g, fibra mínimo 1g, 
ferro mínimo 2mg, ácido fólico mínimo 70mcg. 
Embalagem: Primária: Polietileno transparente, 
atóxicos, com 1 kg, Secundária: Fardo com 10 kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

27 4000 Kg 

FEIJÃO PRETO COMUM. Tipo 1, espécie Phaseolus 
vulgaris L., classe Preto, in natura. O feijão deverá se 
apresentar fisiologicamente desenvolvido, são, limpo 
e seco, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não 
podendo estar úmidas ou fermentadas, com no 
mínimo, 97,00% (noventa e sete por cento) de grãos 
da classe preto, com tamanho e formato normais, em 
grau de maturação adequado ao preparo para 
consumo humano. O valor nutricional em porção de 
60g deve conter no mínimo: 12g de proteína, 30g de 
carboidrato 3mg de ferro. Embalagem: Primária: 
Pacote de polietileno, com 1 kg, Secundária: Fardo 
plástico, com 30kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

28 1000 Kg 

FLOCOS DE MILHO SEM GLÚTEN. Flocos de milho, 
açúcar, sal, emulsificante: lecitina de girassol, 
vitaminas (niacina, ácido pantotênico, vitamina B6, 
riboflavina, tiamina, ácido fólico, biotina, vitamina 
B12). Deve estar armazenado em embalagem 
transparente e atóxico, contendo data de fabricação, 
lote e data de validade, informações nutricionais e 
ingredientes: Unidade: 250g. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

29 1000 Latas 

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO. Fórmula 
infantil, indicada para lactentes de 6 à 12 meses de 
vida, à base de proteínas lácteas, isenta de sacarose, 
contendo prebióticos, embalagem lata de 400g, 
devendo atender todas as recomendações do CODEX 
Alimentarius FAO/OMS. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

30 150 Latas FÓRMULA INFANTIL DE SOJA. Fórmula infantil, 
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indicada para lactentes de 6 à 12 meses de vida, 
composta por cem por cento proteína isolada de 
soja, isenta de sacarose, embalagem lata de 800g, 
devendo atender todas as recomendações do CODEX 
Alimentarius FAO/OMS. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

31 1700 Kg 

FÚBA DE MILHO. Amarelo produto produzido a partir 
do grão sadio de milho, limpo, degerminado, moído, 
classificado e fortificado, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio. informação nutricional em 50g: valor 
energético máximo 180 kcal, carboidratos máximo 
40g, proteína mínimo 3g, gorduras totais máximo 1g, 
ácido fólico mínimo 75µg, fibra mínimo 1g, ferro 
mínimo 2mg. embalagem primária: saco plástico 
contendo 500g. Secundária: Fardo com 10kg. 
Validade: 6 meses a contar da data de fabricação. O 
ganhador deverá apresentar ficha técnica e amostra 
do produto em até cinco dias. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

32 2000 Kg 

GRÃO DE BICO. Constituído de grãos inteiros e sãos, 
primeira qualidade, novo, limpo, isento de matéria 
terrosa, substâncias nocivas, parasitas, larvas e 
insetos, não podendo estar úmido ou fermentado. 
Com identificação, informação nutricional, rótulo, 
data de fabricação e de validade de no mínimo 4 
meses. Embalagem: saco de polietileno de 500 
gramas. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias 

33 1000 Unid 

LEITE À BASE DE SOJA. Água, extrato de soja, açúcar, 
carbonato de cálcio, sal, vitaminas A e D, 
aromatizante, emulsificante: lecitina de soja, 
estabilizante: goma carragena, edulcorante: 
sucralose e antiespumante: polidimetilsiloxano. Não 
contém glúten. Alérgicos: contém derivados de soja 
e pode conter amêndoas. Valor nutricional 200 ml: 
valor energético máximo 75Kcal, proteína mínimo 
4g, carboidrato máximo 6g. O produto tem validade 
de 12 meses a partir da data de fabricação. O 
produto deve apresentar cor e sabor característico, 
acondicionado em embalagem Tetra Pack ou Tetra 
BrickAsseptic. As bordas do fecho de vedação da 
embalagem devem estar perfeitas, sem orifícios ou 
defeitos que prejudiquem a qualidade e o valor 
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nutricional do produto. O produto não deverá 
apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao 
produto, cor não característica do produto, sabor 
ácido intenso ou problemas de vedação da 
embalagem. Embalagem de 1L. Validade mínima de 4 
meses a contar da data da entrega. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias 

34 1000 Unid 

LEITE SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE (UHT) - 
composto por Leite semidesnatado, enzima lactase e 
estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, 
monofosfato de sódio e ifosfato de sódio. fluído, 
processado em usina de beneficiamento através do 
sistema Ultra High Temperature (UHT) com 
fiscalização permanente. O produto deve apresentar 
cor branca interior e sabor característico, 
acondicionado em embalagem Tetra Pack ou Tetra 
BrickAsseptic. As bordas do fecho de vedação da 
embalagem devem estar perfeitas, sem orifícios ou 
defeitos que prejudiquem a qualidade e o valor 
nutricional do produto. O produto não deverá 
apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao 
produto, cor não característica do produto, sabor 
ácido intenso ou problemas de vedação da 
embalagem. Embalagem de 1L. Validade mínima de 4 
meses a contar da data da entrega. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

35 3000 Kg 

MACARRÃO TIPO GRAVATA. Produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina, com 
água e ovos. Deverão ser fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas, com o mínimo 
correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. As 
massas ao serem postas na água não deverão turvá-
las antes da cocção, não podendo estar fermentadas 
ou rançosas. Na embalagem não poderá haver 
mistura de outros tipos de macarrão. Com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. Valor nutricional 100g: 
proteínas mínimo 5,9 g, valor calórico máximo 290 
kcal. Embalagem: Primária: Polietileno transparente, 
atóxico, com 500g. Secundária: Fardo com 10kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

36 4000 Kg MACARRÃO TIPO PARAFUSO/FUSILI. Produto não 
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fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina, com 
água e ovos. Deverão ser fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas, com o mínimo 
correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. As 
massas ao serem postas na água não deverão turvá-
las antes da cocção, não podendo estar fermentadas 
ou rançosas. Na embalagem não poderá haver 
mistura de outros tipos de macarrão. Com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. Composição 
centesimal aproximada: proteínas: 13,0 g, valor 
calórico: 360 kcal. Embalagem: Primária: Polietileno 
transparente, atóxico, com 500g. Secundária: Fardo 
com 10kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

37 3000 Kg 

MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO. Produto não 
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina, com 
água e ovos. Deverão ser fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas, com o mínimo 
correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. As 
massas ao serem postas na água não deverão turvá-
las antes da cocção, não podendo estar fermentadas 
ou rançosas. Na embalagem não poderá haver 
mistura de outros tipos de macarrão. Com 
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a 
mais do peso antes da cocção. Composição 
centesimal aproximada: proteínas: 13,0 g, valor 
calórico: 350 kcal. Embalagem: Primária: Polietileno 
transparente, atóxico, com 500g, Secundária: Fardo 
com 10kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

38 2000 Kg 

MACARRÃO TIPO: LETRINHA. Produto obtido pelo 
amassamento mecânico de farinha de trigo comum 
e/ou sêmola/semolina, com água e ovos. Deverão ser 
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com 
o mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por 
quilo. As massas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. Na embalagem não 
poderá haver mistura de outros tipos de macarrão. 
Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 
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vezes a mais do peso antes da cocção. Composição 
centesimal aproximada: proteínas: 13,0 g, valor 
calórico: 350 kcal. Embalagem: Primária: Polietileno 
transparente, atóxico, com 500g. Secundária: Fardo 
com 10 kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

39 3000 Kg 

MACARRÃO INTEGRAL 8 GRÃOS. Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de trigo, 
soja tostada fragmentada, aveia em flocos, centeio 
em flocos, farinhas de linhaça, cevada, girassol, 
gergelim e clara de ovo. As massas deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de materiais terrosos, parasitas e larvas. Ao 
serem postas na água não deverão turvá-las antes da 
cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. 
Deve apresentar rendimento mínimo, após o 
cozimento, de 2 vezes em relação ao peso antes da 
cocção. Informação Nutricional (80g): máximo 290 
kcal, máximo 58g carboidrato, mínimo 10g de 
proteína. Na embalagem não poderá haver mistura 
de outros tipos de macarrão. Embalagem: Primária: 
Polietileno transparente, atóxico, com 500g. 
Secundária: Fardo com 10 kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

40 500 Kg 

MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO FUSILI. Ingredientes: 
Farinha de arroz, farinha de milho, corantes naturais 
cúrcuma e urucum e emulsificante E471, zero 
gordura trans, isenta de qualquer substância 
estranha ou nociva. As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas ou rançosas. Na 
embalagem não poderá haver mistura de outros 
tipos de macarrão. Com rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da 
cocção. Informação Nutricional (80g): máximo 290 
Kcal, carboidrato máximo 70g, proteína mínimo 5g, 
fibra mínimo 0,5g. Na embalagem não poderá haver 
mistura de outros tipos de macarrão. Embalagem: 
Primária: Polietileno transparente, atóxico, com 500 
g, Secundária: Fardo com 10kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

41 2000 Potes 
MARGARINA VEGETAL. Produto industrializado, 
gorduroso em emulsão estável; a base de óleos 
vegetais líquidos e inter esterificados, com 0% de 
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gorduras trans, podendo conter leite em pó 
desnatado e/ou soro de leite e enriquecidos de 
vitaminas. Ser composta por no mínimo 80% de 
lipídios e aproximadamente 16% de umidade e 
apresentar consistência, aspecto, cheiro, sabor e cor 
característicos. Deverão estar isentos de ranço, 
bolores e de outras características indesejáveis – A 
rotulagem deve estar de acordo com a legislação 
vigente. Embalagem: Primária: Polipropileno, atóxico, 
com 500g. Secundária: Caixa com 12 unidades (6 kg). 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

42 8000 Unid 

MILHO VERDE EM CONSERVA. Produto preparado 
com grãos de milho, de boa qualidade, pré-cozidos 
sob processamento tecnológico adequado, e 
envasados em latas hermeticamente fechadas. Deve 
ser isento de matérias terrosas e parasitos. Não deve 
ter adição de corantes e conservantes. Com posição 
Nutricional porção de 130g: mínimo 5 g proteína, 
máximo 26 g de carboidratos e máximo 10 mg de 
sódio. Validade mínima de 10 meses a contar da data 
de entrega. O líquido do envase não pode exceder 
20% do peso do vegetal. Embalagem: Primária: 
Sache, e peso drenado de 170g, Secundária: Caixa 
com 36 unidades. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

43 5000 Unid 

MOLHO DE TOMATE. Ingredientes: Polpa de tomate, 
cebola, sal, alho, salsa, aipo,podendo conter outras 
especiarias exceto pimenta, conservante benzoato 
de sódio. Molho de tomate refogado e temperado. 
Produto preparado com as partes comestíveis de 
tomates maduros. O produto deverá ser preparado 
com vegetais selecionados, envasados e submetidos 
a adequado processamento tecnológico antes e 
depois do fechamento hermético estáveis a 
temperatura ambiente, nos recipientes utilizados a 
fim de evitar sua alteração. O produto não poderá 
conter, açúcar, amido e glúten. Características físico 
químicas: deverá conter no máximo 500 mg por 100 
g de sódio e brix°b : mínimo de 9o. Validade mínima 
de 10 meses a partir da data de entrega. Embalagem 
Primária: Poliéster transparente + Nylon Poli 
Transparente. Peso Líquido: 2,0 kg. Embalagem 
Secundária: Caixa de papelão Peso líquido 16 kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 
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44 5000 Kg 

SAL REFINADO. Sal refinado iodado, composto por 
98,5% cloreto de sódio cristalizado, inodoro, com 
cristais de granulação uniforme, extraído de fontes 
naturais. Deve apresentar o mínimo de 10mg e 
máximo de 15mg de iodo por quilo, de acordo com a 
Legislação Federal Específica. Embalagem: Primária: 
Polietileno transparente, 1 kg, Secundária: Fardo de 
30 kg. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

45 3000 Frascos 

VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO. Produto 
obtido da fermentação acética do fermentado 
alcoólico de mosto de frutas, cereais, de mel, ou da 
mistura de vegetais. Padronizado, pasteurizado e 
envasado, isento de sujidades. Com acidez mínima de 
4,0% de ácido acético. Não deve conter corantes, 
aromatizantes, e adição de açúcares. Embalagem: 
Primária: Frasco de polietileno, de 750 ml. 
Secundária: Caixa de papelão com 12 unidades. 

O ganhador deverá apresentar ficha técnica e 
amostra do produto em até cinco dias. 

 

V – DA RESERVA DE COTAS PARA ME, EPP E MEI 

Não há reserva de cotas para ME, EPP e MEI nos itens 01 e 33, tendo em vista a 
necessidade de padronização dos produtos a serem oferecidos na Merenda Escolar, 
inclusive no tocante ao tempo de preparo. Nos demais, busca-se a entrega do mesmo 
produto a todos os alunos a fim de que não haja disparidade entre produtos entregues 
para alunos de uma mesma escola. 

 

VI – DA ENTREGA 

A contratada deverá transportar e entregar todos os itens diretamente no Setor 
de Merenda Escolar, sito na Avenida Antenor Soares Gandra, nº 321, Bairro Centro, 
Jarinu/SP, no horário das 07H00M às 11H00M e das 13H00M às 15H00M. 

A descarga da mercadoria é de responsabilidade da contratada, cabendo ao 
departamento de merenda apenas a conferência, caso a contratada não tenha ajudante 
deverá providenciar antes de efetuar a descarga. 

JARINU, 18 DE JANEIRO DE 2023. 
 

 
 

CRISTIANE APARECIDA BUZO DE LIMA 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO II – MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2022 

DATA LICITAÇÃO: 31/01/2023 

HORA ENCERRAMENTO: 09H00M 

TIPO LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) PARA A 
MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE EDITAL. 

 

COTA PRINCIPAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

01 35000 Kg 

ARROZ BRANCO. Arroz 
agulhinha longo fino polido 
tipo 1, sem glúten, com o 
mínimo de 90% de grãos 
inteiros e no máximo de 14% 
de umidade. O valor nutricional 
na porção de 50g deve conter 
no mínimo de 37g de 
carboidratos, 3,6g de proteínas 
e 0g de gorduras totais. Com 
rendimento após o cozimento 
de no mínimo 2,5 vezes a mais 
do peso antes da cocção, 
devendo também apresentar 
coloração branca, grãos 
íntegros e soltos após 
cozimento, isento de corpos 
estranhos, fungos ou parasitas. 
Embalagem: Primária: Pacotes 
de polietileno com 5 kg. 
Secundária: Fardos com até 30 
kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

02 2250 Kg CHOCOLATE EM PÓ 43% 
CACAU. Ingredientes: Açúcar 
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orgânico, cacau em pó, 
minerais [Cálcio (fosfato de 
cálcio tribásico), Ferro 
(pirofosfato férrico) e Zinco 
(sulfato de zinco)], vitaminas [C 
(ácido ascórbico), B3 
(nicotinamida), B2 (riboflavina), 
B6 (cloridrato piridoxina), B1 
(nitrato de tiamina) e A 
(acetato de retinol)]. Contém 
glúten. Alérgicos: pode conter 
aveia, cevada, leite, ovo, soja e 
trigo. Valor nutricional: valor 
energético máximo: 80 Kcal, 
carboidrato máximo: 17g, 
gordura trans: 0. Embalagem 
de 1 kg, Secundária: Caixas de 
papelão com 12. Com validade 
mínima de 12 meses. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

03 2250 Kg 

ENRIQUECEDOR PARA LEITE 
SABOR CHOCOLATE COM 
MALTE E OVOS COM 
REDUÇÃO DE AÇÚCAR E 
CALORIAS. Ingredientes: Fibra 
solúvel: polidextrose, açúcar 
orgânico, cacau em pó, extrato 
de malte, albumina 
desidratada, minerais: cálcio, 
ferro e zinco, vitaminas: C, B3, 
B2, B6, B1 e A e fosfato 
tricálcico e edulcorante 
sacralose. Aspecto: pó 
homogêneo, cor própria do 
tipo, cheiro característico e 
sabor doce próprio. Valor 
nutricional 20g: valor 
energético máximo: 30 Kcal, 
carboidrato máximo: 10g, 
gordura trans: 0. Embalagem: 
Primária: Embalagem de 1 kg, 
Secundária: Caixas de papelão 
com 16. Com validade mínima 
de 12 meses. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
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produto em até cinco dias. 

04 4500 Unid 

EXTRATO DE TOMATE. 
Ingredientes básicos: polpa de 
tomate, açúcar e sal. - podendo 
conter outras vitaminas e 
minerais. Características: 
Aspecto: massa mole 
(consistência de colher), brix 
mínimo de 18°. informação 
nutricional em 30g: valor 
energético máximo 22 kcal, 
carboidratos máximo 4,8g, 
proteínas mínimo 0,5g, fibra 
alimentar mínimo 0,5g, sódio 
máximo 115 mg. Embalagem: 
bag plástico contendo 2 kg, 
reembalado em caixa de 
papelão contendo 8 pacotes. 
Validade do produto 12 meses. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias, e 
laudo bromatológico completo 
em até 15 dias. 

   

05 9000 Kg 

FEIJÃO CARIOCA. Tipo 1, novo, 
aspecto brilhoso, liso, de 1ª 
qualidade, com, no mínimo, 
90% de grãos inteiros e 
íntegros, na cor característica a 
variedade correspondente de 
tamanho e formatos naturais. 
Devem estar maduros, secos, 
limpos, isento de matéria 
terrosa, pedras, corpos 
estranhos, fungos ou parasitas. 
O valor nutricional em porção 
de 60g deve conter no mínimo: 
12g de proteína, 1g de lipídios 
e 38g de carboidratos. 
Embalagem: Primária: Pacote 
de polietileno, com 1 kg, 
Secundária: Fardo plástico, 
com 30 kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

06 6000 Kg FLOCOS DE MILHO SEM    
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AÇÚCAR. Flocos de milhos 
naturais, sem adição de açúcar, 
enriquecido com vitamina C, 
vitaminas do complexo B, ferro 
e zinco. Ingredientes: Milho, 
sal, ácido ascórbico (vitamina 
C), niacinamida (niacina), 
mononitrato de tiamina 
(vitamina B1), riboflavina 
(vitamina B2), piridoxina 
(vitamina B6), cobalamina 
(vitamina B12), ferro, óxido de 
zinco (zinco), antioxidantes: 
lecitina de soja. Deve estar 
armazenado em embalagem 
transparente e atóxico de 
contendo data de fabricação, 
lote e data de validade, 
informações nutricionais e 
ingredientes. Embalagem: filme 
em polietileno com 500g. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

07 22500 Unid 

LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 
INTEGRAL. Ingredientes: leite 
integral, emulsificante lecitina 
de soja e vitaminas (A e D). 
Leite em pó obtido por 
desidratação do leite de vaca 
integral e apto para a 
alimentação humana, 
mediante processos 
tecnológicos adequados. Pode 
conter emulsionante lecitina de 
soja e ser fortificado com 
vitaminas (A e D) e ferro. Ter 
boa solubilidade e rendimento. 
Valor nutricional em 26g: 
máximo 132 Kcal, carboidratos 
máximo 10g, proteína mínimo 
6 g, gordura trans 0, vit. A 
mínimo 175 mcg RE, vit. C 
mínimo 12 mg, vit. D mínimo 
1,5 mcg, vit E mínimo 2,5 mg, 
Zinco mínimo 2 mg, ferro 
mínimo 4 mg, cálcio mínimo 
280 mg. Deve ter registro no 
SIF ou SISP. Embalagem: 
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Primária: 800g, Secundária: 
Caixa de papelão. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

08 9750 Frascos 

ÓLEO DE SOJA. Produto obtido 
do grão de soja que sofreu 
processo tecnológico adequado 
como degomagem, 
neutralização, clarificação, 
frigorificação e desodorização. 
Embalagem: Primária: 
Polietileno tereftalado (PET), 
de 900 ml, Secundária: Caixa 
de papelão com 20 unidades. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias 

   

09 2250 Kg 

PÃO DE MEL. Cobertura sabor 
chocolate – Composto por: 
farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 
açúcar, fibra de trigo, gordura 
vegetal, mel, cacau em pó, óleo 
vegetal, leite em pó integra l, 
emulsificante lecitina de soja, 
aroma idêntico ao natural de 
chocolate, especiarias, 
fermento químico, 
emulsificante lecitina de soja, 
aroma idêntico ao natural de 
baunilha. Informação 
Nutricional (porção de 23g): 
Valor energético: 98 kcal, 
carboidratos: 16g, proteína: 
1,5g, gordura saturada: 2,8g, 
fibras: 0,8g. Embalagem: 
Primária: Filme de 
polipropileno laminado e 
perolizado (Flow Pack com 23g 
do produto) Secundária: Caixas 
de papelão ondulado com 
capacidade de 200 unidades de 
23g. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 
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COTAS RESERVADAS ME, EPP E MEI 
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

10 750 Kg 

CHOCOLATE EM PÓ 43% 
CACAU. Ingredientes: Açúcar 
orgânico, cacau em pó, minerais 
[Cálcio (fosfato de cálcio 
tribásico), Ferro (pirofosfato 
férrico) e Zinco (sulfato de 
zinco)], vitaminas [C (ácido 
ascórbico), B3 (nicotinamida), 
B2 (riboflavina), B6 (cloridrato 
piridoxina), B1 (nitrato de 
tiamina) e A (acetato de 
retinol)]. Contém glúten. 
Alérgicos: pode conter aveia, 
cevada, leite, ovo, soja e trigo. 
Valor nutricional: valor 
energético máximo: 80 Kcal, 
carboidrato máximo: 17g, 
gordura trans: 0. Embalagem de 
1 kg, Secundária: Caixas de 
papelão com 12. Com validade 
mínima de 12 meses. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

11 750 Kg 

ENRIQUECEDOR PARA LEITE 
SABOR CHOCOLATE COM 
MALTE E OVOS COM REDUÇÃO 
DE AÇÚCAR E CALORIAS. 
Ingredientes: Fibra solúvel: 
polidextrose, açúcar orgânico, 
cacau em pó, extrato de malte, 
albumina desidratada, minerais: 
cálcio, ferro e zinco, vitaminas: 
C, B3, B2, B6, B1 e A e fosfato 
tricálcico e edulcorante 
sacralose. Aspecto: pó 
homogêneo, cor própria do 
tipo, cheiro característico e 
sabor doce próprio. Valor 
nutricional 20g: valor 
energético máximo: 30 Kcal, 
carboidrato máximo: 10g, 
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gordura trans: 0. Embalagem: 
Primária: Embalagem de 1 kg, 
Secundária: Caixas de papelão 
com 16. Com validade mínima 
de 12 meses. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

12 1500 Unid 

EXTRATO DE TOMATE. 
Ingredientes básicos: polpa de 
tomate, açúcar e sal. - podendo 
conter outras vitaminas e 
minerais. Características: 
Aspecto: massa mole 
(consistência de colher), brix 
mínimo de 18°. informação 
nutricional em 30g: valor 
energético máximo 22 kcal, 
carboidratos máximo 4,8g, 
proteínas mínimo 0,5g, fibra 
alimentar mínimo 0,5g, sódio 
máximo 115 mg. Embalagem: 
bag plástico contendo 2 kg, 
reembalado em caixa de 
papelão contendo 8 pacotes. 
Validade do produto 12 meses. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias, e 
laudo bromatológico completo 
em até 15 dias. 

   

13 3000 Kg 

FEIJÃO CARIOCA. Tipo 1, novo, 
aspecto brilhoso, liso, de 1ª 
qualidade, com, no mínimo, 
90% de grãos inteiros e 
íntegros, na cor característica a 
variedade correspondente de 
tamanho e formatos naturais. 
Devem estar maduros, secos, 
limpos, isento de matéria 
terrosa, pedras, corpos 
estranhos, fungos ou parasitas. 
O valor nutricional em porção 
de 60g deve conter no mínimo: 
12g de proteína, 1g de lipídios e 
38g de carboidratos. 
Embalagem: Primária: Pacote 
de polietileno, com 1 kg, 
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Secundária: Fardo plástico, com 
30 kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

14 2000 Kg 

FLOCOS DE MILHO SEM 
AÇÚCAR. Flocos de milhos 
naturais, sem adição de açúcar, 
enriquecido com vitamina C, 
vitaminas do complexo B, ferro 
e zinco. Ingredientes: Milho, sal, 
ácido ascórbico (vitamina C), 
niacinamida (niacina), 
mononitrato de tiamina 
(vitamina B1), riboflavina 
(vitamina B2), piridoxina 
(vitamina B6), cobalamina 
(vitamina B12), ferro, óxido de 
zinco (zinco), antioxidantes: 
lecitina de soja. Deve estar 
armazenado em embalagem 
transparente e atóxico de 
contendo data de fabricação, 
lote e data de validade, 
informações nutricionais e 
ingredientes. Embalagem: filme 
em polietileno com 500g. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

15 7500 Unid 

LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 
INTEGRAL. Ingredientes: leite 
integral, emulsificante lecitina 
de soja e vitaminas (A e D). Leite 
em pó obtido por desidratação 
do leite de vaca integral e apto 
para a alimentação humana, 
mediante processos 
tecnológicos adequados. Pode 
conter emulsionante lecitina de 
soja e ser fortificado com 
vitaminas (A e D) e ferro. Ter 
boa solubilidade e rendimento. 
Valor nutricional em 26g: 
máximo 132 Kcal, carboidratos 
máximo 10g, proteína mínimo 6 
g, gordura trans 0, vit. A mínimo 
175 mcg RE, vit. C mínimo 12 
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mg, vit. D mínimo 1,5 mcg, vit E 
mínimo 2,5 mg, Zinco mínimo 2 
mg, ferro mínimo 4 mg, cálcio 
mínimo 280 mg. Deve ter 
registro no SIF ou SISP. 
Embalagem: Primária: 800g, 
Secundária: Caixa de papelão. 

16 3250 Frascos 

ÓLEO DE SOJA. Produto obtido 
do grão de soja que sofreu 
processo tecnológico adequado 
como degomagem, 
neutralização, clarificação, 
frigorificação e desodorização. 
Embalagem: Primária: 
Polietileno tereftalado (PET), de 
900 ml, Secundária: Caixa de 
papelão com 20 unidades. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias 

   

17 750 Kg 

PÃO DE MEL. Cobertura sabor 
chocolate – Composto por: 
farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, 
fibra de trigo, gordura vegetal, 
mel, cacau em pó, óleo vegetal, 
leite em pó integra l, 
emulsificante lecitina de soja, 
aroma idêntico ao natural de 
chocolate, especiarias, 
fermento químico, 
emulsificante lecitina de soja, 
aroma idêntico ao natural de 
baunilha. Informação 
Nutricional (porção de 23g): 
Valor energético: 98 kcal, 
carboidratos: 16g, proteína: 
1,5g, gordura saturada: 2,8g, 
fibras: 0,8g. Embalagem: 
Primária: Filme de polipropileno 
laminado e perolizado (Flow 
Pack com 23g do produto) 
Secundária: Caixas de papelão 
ondulado com capacidade de 
200 unidades de 23g. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 
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COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI 
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL 

18 7000 Kg 

AÇUÇAR REFINADO. Aspecto: 
branco, granuloso fino, isento 
de matéria terrosa, parasitos e 
de detritos animais ou vegetais 
e fragmentos estranhos, livre de 
umidade, contendo no mínimo 
99,3% de carboidrato por 
porção. Composição: Sacarose 
obtida a partir da cana de 
açúcar (Saccarumofficinarum 
L.), livre de fermentação. 
Embalagem: Primária: Pacotes 
de polietileno com 1 kg, 
Secundária: Fardos com 10kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

19 2500 Kg 

BISCOITOS MORANGO E 
CEREAIS. cereais integrais 
(farinha de trigo integral, aveia 
em flocos, farinha de aveia e 
farinha de centeio integral), 
açúcar, óleo vegetal, cereal à 
base de trigo integral, 
preparado de morango, fibra de 
trigo, amido, açúcar invertido, 
sal, fermentos químicos 
(bicarbonato de amônio, 
bicarbonato de sódio e fosfato 
monocálcico), aromatizantes, 
emulsificante (lecitina de soja) e 
antioxidante (tbhq). Valor 
nutricional 30g: máximo 140 
kcal, máximo 20g carboidratos, 
gorduras trans: 0g. Embalagem: 
Primária: Polipropileno 
biorientado mate e 
polipropileno biorientado 
metalizado, de 140g a 160g. 
Secundária: caixa de papelão 
ondulado. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 

   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JARINU/SP 

Depto. de Compras e Licitações 
Praça Francisco Alves Siqueira Junior, nº 111, Jardim da 

Saúde, Jarinu/SP, CEP: 13240-000  Telefone: (11) 4016-8200 

 

 
 

48 

produto em até cinco dias. 

20 2500 Kg 

BISCOITO LEITE. Ingredientes: 
Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, amido, soro de 
leite em pó, sal, fermentos 
químicos (bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio), 
emulsificante lecitina de soja, 
melhoradores de farinha 
protease, metabissulfito de 
sódio e aromatizante. Valores 
nutricionais para 30gr: máximo 
140 kcal, máximo 26g 
carboidrato, mínimo 2g 
proteína, máximo 115mg sódio. 
Embalagem primária: pacotes 
impermeáveis lacrados. 
Secundária: Multipack com 
360g (3 pacotes).  Embalagem 
final: caixas de papelão 
contendo 12 a 20 pacotes. 
Validade mínima 8 meses. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

21 2500 Kg 

BISCOITO MARIA INTEGRAL 
SABOR CHOCOLATE. 
Ingredientes básicos: farinha de 
trigo integral, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, gordura vegetal 
de palma, amido de milho, 
açúcar invertido, cacau em pó, 
sal. Produto deverá ser livre de 
gordura trans, isento de lactose. 
Informação nutricional em 30g: 
valor energético máximo 
120kcal, carboidratos máximo 
22g, proteínas mínimo 2,3g, 
gorduras totais máximo 3g, 
fibra alimentar mínimo 1g, 
sódio máximo 121mg. 
Embalagem: Saco Plástico 
(bopp) ou material similar, 
contendo 400g. Validade: 08 
meses a contar da fabricação.  
O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 

   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JARINU/SP 

Depto. de Compras e Licitações 
Praça Francisco Alves Siqueira Junior, nº 111, Jardim da 

Saúde, Jarinu/SP, CEP: 13240-000  Telefone: (11) 4016-8200 

 

 
 

49 

produto em até cinco dias, e 
laudo bromatológico completo 
em até 15 dias. 

22 900 Kg 

BISCOITO MARIA SEM 
LACTOSE. Ingredientes: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, água, açúcar, 
gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, aroma de 
baunilha. podendo conter 
outros ingredientes desde que 
declarados e permitidos que 
não descaracterizem o produto. 
Informação nutricional em 30g: 
valor energético máximo 148 
kcal, carboidratos máximo 26g, 
proteínas mínimo 2g., gorduras 
totais máximo 6g, fibra mínimo. 
0,7g, sódio máximo 100mg. 
Embalagem: pacote contendo 
400 gramas Validade: 12 meses 
a contar da fabricação. 
O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

23 1000 Kg 

COLORAU EM PÓ. Corante 
natural de urucum, de boa 
qualidade. Aspecto de pó fino, 
cor alaranjada, odor e sabor 
próprios, sem sujidades. No 
rótulo deve constar a 
denominação "colorífico ou 
colorau". Embalagem primária: 
Saco de polietileno 
transparente ou material 
similar, atóxico, resistente, 
lacrado, com 500g. Validade de 
12 meses a partir da fabricação.  

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

24 3000 Latas 

CONSERVA DE PESCADO 
(SARDINHA). Sardinha, água de 
constituição (ao próprio suco), 
óleo vegetal de soja 
(Agrobacterium tumefaciens / 
Bacillus thuringiensis) e sal. 
Contém óleo de soja oriundo de 

   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JARINU/SP 

Depto. de Compras e Licitações 
Praça Francisco Alves Siqueira Junior, nº 111, Jardim da 

Saúde, Jarinu/SP, CEP: 13240-000  Telefone: (11) 4016-8200 

 

 
 

50 

soja transgênica. Não contém 
glúten. Alérgicos: contém peixes 
e derivados de soja. As 
conservas do pescado deverão 
conter aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios. Ausência de 
sujidades, parasitas e 
larvas.Valor nutricional: máximo 
110 kcal, mínimo 11 g proteína. 
Embalagem: Primária: Lata, com 
sistema abre fácil, com 125g. 
Secundária: Caixa de papelão. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

25 7000 Unid 

ERVILHA EM CONSERVA. 
Produto preparado com as 
ervilhas previamente 
debulhadas, envazadas 
praticamente cruas, reidratadas 
ou pré-cozidas imersas ou não 
em líquido de cobertura 
apropriada submetida a 
processo tecnológico adequado 
antes ou depois de 
hermeticamente fechados. 
Valor nutricional 130g: máximo 
115 Kcal, mínimo 7g proteína, 0 
de lipídios totais, máximo 21g 
de carboidratos e máximo 45mg 
de sódio. Embalagem: Primária: 
Sachê, com 170g de peso 
drenado, Secundária: Caixa de 
papelão com 36 unidades. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

26 5000 Kg 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. 
Tipo 1, enriquecido com ferro e 
ácido fólico. Produto obtido a 
partir de cereal limpo 
desgerminado, sãos e limpos, 
isentos de matéria terrosa e em 
perfeito estado de conservação. 
Não poderá estar úmida, 
fermentada ou rançosa. Com 
aspecto de pó fino, cor branca 
ou ligeiramente amarelada, 
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cheiro próprio e sabor próprio. 
Informação nutricional na 
porção de 50g: valor energético 
máximo 178 kcal, carboidratos 
máximo 40g, proteínas mínimo 
5g, fibra mínimo 1g, ferro 
mínimo 2mg, ácido fólico 
mínimo 70mcg. Embalagem: 
Primária: Polietileno 
transparente, atóxicos, com 1 
kg, Secundária: Fardo com 10 
kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

27 4000 Kg 

FEIJÃO PRETO COMUM. Tipo 1, 
espécie Phaseolus vulgaris L., 
classe Preto, in natura. O feijão 
deverá se apresentar 
fisiologicamente desenvolvido, 
são, limpo e seco, isentas de 
matéria terrosa e de parasitos, 
não podendo estar úmidas ou 
fermentadas, com no mínimo, 
97,00% (noventa e sete por 
cento) de grãos da classe preto, 
com tamanho e formato 
normais, em grau de maturação 
adequado ao preparo para 
consumo humano. O valor 
nutricional em porção de 60g 
deve conter no mínimo: 12g de 
proteína, 30g de carboidrato 
3mg de ferro. Embalagem: 
Primária: Pacote de polietileno, 
com 1 kg, Secundária: Fardo 
plástico, com 30kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

28 1000 Kg 

FLOCOS DE MILHO SEM 
GLÚTEN. Flocos de milho, 
açúcar, sal, emulsificante: 
lecitina de girassol, vitaminas 
(niacina, ácido pantotênico, 
vitamina B6, riboflavina, 
tiamina, ácido fólico, biotina, 
vitamina B12). Deve estar 
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armazenado em embalagem 
transparente e atóxico, 
contendo data de fabricação, 
lote e data de validade, 
informações nutricionais e 
ingredientes: Unidade: 250g. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

29 1000 Latas 

FÓRMULA INFANTIL DE 
SEGUIMENTO. Fórmula infantil, 
indicada para lactentes de 6 à 
12 meses de vida, à base de 
proteínas lácteas, isenta de 
sacarose, contendo prebióticos, 
embalagem lata de 400g, 
devendo atender todas as 
recomendações do CODEX 
Alimentarius FAO/OMS. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

30 150 Latas 

FÓRMULA INFANTIL DE SOJA. 
Fórmula infantil, indicada para 
lactentes de 6 à 12 meses de 
vida, composta por cem por 
cento proteína isolada de soja, 
isenta de sacarose, embalagem 
lata de 800g, devendo atender 
todas as recomendações do 
CODEX Alimentarius FAO/OMS. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

31 1700 Kg 

FÚBA DE MILHO. Amarelo 
produto produzido a partir do 
grão sadio de milho, limpo, 
degerminado, moído, 
classificado e fortificado, isento 
de sujidades, parasitas e larvas, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio. informação nutricional 
em 50g: valor energético 
máximo 180 kcal, carboidratos 
máximo 40g, proteína mínimo 
3g, gorduras totais máximo 1g, 
ácido fólico mínimo 75µg, fibra 
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mínimo 1g, ferro mínimo 2mg. 
embalagem primária: saco 
plástico contendo 500g. 
Secundária: Fardo com 10kg. 
Validade: 6 meses a contar da 
data de fabricação. O ganhador 
deverá apresentar ficha técnica 
e amostra do produto em até 
cinco dias. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

32 2000 Kg 

GRÃO DE BICO. Constituído de 
grãos inteiros e sãos, primeira 
qualidade, novo, limpo, isento 
de matéria terrosa, substâncias 
nocivas, parasitas, larvas e 
insetos, não podendo estar 
úmido ou fermentado. Com 
identificação, informação 
nutricional, rótulo, data de 
fabricação e de validade de no 
mínimo 4 meses. Embalagem: 
saco de polietileno de 500 
gramas. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias 

   

33 1000 Unid 

LEITE À BASE DE SOJA. Água, 
extrato de soja, açúcar, 
carbonato de cálcio, sal, 
vitaminas A e D, aromatizante, 
emulsificante: lecitina de soja, 
estabilizante: goma carragena, 
edulcorante: sucralose e 
antiespumante: 
polidimetilsiloxano. Não 
contém glúten. Alérgicos: 
contém derivados de soja e 
pode conter amêndoas. Valor 
nutricional 200 ml: valor 
energético máximo 75Kcal, 
proteína mínimo 4g, 
carboidrato máximo 6g. O 
produto tem validade de 12 
meses a partir da data de 
fabricação. O produto deve 
apresentar cor e sabor 
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característico, acondicionado 
em embalagem Tetra Pack ou 
Tetra BrickAsseptic. As bordas 
do fecho de vedação da 
embalagem devem estar 
perfeitas, sem orifícios ou 
defeitos que prejudiquem a 
qualidade e o valor nutricional 
do produto. O produto não 
deverá apresentar sinais de 
sujidade, corpos estranhos ao 
produto, cor não característica 
do produto, sabor ácido intenso 
ou problemas de vedação da 
embalagem. Embalagem de 1L. 
Validade mínima de 4 meses a 
contar da data da entrega. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias 

34 1000 Unid 

LEITE SEMIDESNATADO ZERO 
LACTOSE (UHT) - composto por 
Leite semidesnatado, enzima 
lactase e estabilizantes citrato 
de sódio, trifosfato de sódio, 
monofosfato de sódio e ifosfato 
de sódio. fluído, processado em 
usina de beneficiamento 
através do sistema Ultra High 
Temperature (UHT) com 
fiscalização permanente. O 
produto deve apresentar cor 
branca interior e sabor 
característico, acondicionado 
em embalagem Tetra Pack ou 
Tetra BrickAsseptic. As bordas 
do fecho de vedação da 
embalagem devem estar 
perfeitas, sem orifícios ou 
defeitos que prejudiquem a 
qualidade e o valor nutricional 
do produto. O produto não 
deverá apresentar sinais de 
sujidade, corpos estranhos ao 
produto, cor não característica 
do produto, sabor ácido intenso 
ou problemas de vedação da 
embalagem. Embalagem de 1L. 
Validade mínima de 4 meses a 
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contar da data da entrega. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

35 3000 Kg 

MACARRÃO TIPO GRAVATA. 
Produto não fermentado obtido 
pelo amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou 
sêmola/semolina, com água e 
ovos. Deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas, com 
o mínimo correspondente a 
0,045g de colesterol por quilo. 
As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. 
Na embalagem não poderá 
haver mistura de outros tipos 
de macarrão. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de 2 
vezes a mais do peso antes da 
cocção. Valor nutricional 100g: 
proteínas mínimo 5,9 g, valor 
calórico máximo 290 kcal. 
Embalagem: Primária: 
Polietileno transparente, 
atóxico, com 500g. Secundária: 
Fardo com 10kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

36 4000 Kg 

MACARRÃO TIPO 
PARAFUSO/FUSILI. Produto não 
fermentado obtido pelo 
amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou 
sêmola/semolina, com água e 
ovos. Deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas, com 
o mínimo correspondente a 
0,045g de colesterol por quilo. 
As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las 
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antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. 
Na embalagem não poderá 
haver mistura de outros tipos 
de macarrão. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de 2 
vezes a mais do peso antes da 
cocção. Composição centesimal 
aproximada: proteínas: 13,0 g, 
valor calórico: 360 kcal. 
Embalagem: Primária: 
Polietileno transparente, 
atóxico, com 500g. Secundária: 
Fardo com 10kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

37 3000 Kg 

MACARRÃO TIPO PADRE 
NOSSO. Produto não 
fermentado obtido pelo 
amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou 
sêmola/semolina, com água e 
ovos. Deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas, com 
o mínimo correspondente a 
0,045g de colesterol por quilo. 
As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. 
Na embalagem não poderá 
haver mistura de outros tipos 
de macarrão. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de 2 
vezes a mais do peso antes da 
cocção. Composição centesimal 
aproximada: proteínas: 13,0 g, 
valor calórico: 350 kcal. 
Embalagem: Primária: 
Polietileno transparente, 
atóxico, com 500g, Secundária: 
Fardo com 10kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 
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38 2000 Kg 

MACARRÃO TIPO: LETRINHA. 
Produto obtido pelo 
amassamento mecânico de 
farinha de trigo comum e/ou 
sêmola/semolina, com água e 
ovos. Deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas, com 
o mínimo correspondente a 
0,045g de colesterol por quilo. 
As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. 
Na embalagem não poderá 
haver mistura de outros tipos 
de macarrão. Com rendimento 
mínimo após o cozimento de 2 
vezes a mais do peso antes da 
cocção. Composição centesimal 
aproximada: proteínas: 13,0 g, 
valor calórico: 350 kcal. 
Embalagem: Primária: 
Polietileno transparente, 
atóxico, com 500g. Secundária: 
Fardo com 10 kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

39 3000 Kg 

MACARRÃO INTEGRAL 8 
GRÃOS. Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, farelo de trigo, soja 
tostada fragmentada, aveia em 
flocos, centeio em flocos, 
farinhas de linhaça, cevada, 
girassol, gergelim e clara de 
ovo. As massas deverão ser 
fabricadas a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de 
materiais terrosos, parasitas e 
larvas. Ao serem postas na água 
não deverão turvá-las antes da 
cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Deve 
apresentar rendimento mínimo, 
após o cozimento, de 2 vezes 
em relação ao peso antes da 
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cocção. Informação Nutricional 
(80g): máximo 290 kcal, máximo 
58g carboidrato, mínimo 10g de 
proteína. Na embalagem não 
poderá haver mistura de outros 
tipos de macarrão. Embalagem: 
Primária: Polietileno 
transparente, atóxico, com 
500g. Secundária: Fardo com 10 
kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

40 500 Kg 

MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO 
FUSILI. Ingredientes: Farinha de 
arroz, farinha de milho, 
corantes naturais cúrcuma e 
urucum e emulsificante E471, 
zero gordura trans, isenta de 
qualquer substância estranha 
ou nociva. As massas ao serem 
postas na água não deverão 
turvá-las antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Na embalagem não 
poderá haver mistura de outros 
tipos de macarrão. Com 
rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezes a mais do 
peso antes da cocção. 
Informação Nutricional (80g): 
máximo 290 Kcal, carboidrato 
máximo 70g, proteína mínimo 
5g, fibra mínimo 0,5g. Na 
embalagem não poderá haver 
mistura de outros tipos de 
macarrão. Embalagem: 
Primária: Polietileno 
transparente, atóxico, com 500 
g, Secundária: Fardo com 10kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

41 2000 Potes 

MARGARINA VEGETAL. Produto 
industrializado, gorduroso em 
emulsão estável; a base de 
óleos vegetais líquidos e inter 
esterificados, com 0% de 

   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JARINU/SP 

Depto. de Compras e Licitações 
Praça Francisco Alves Siqueira Junior, nº 111, Jardim da 

Saúde, Jarinu/SP, CEP: 13240-000  Telefone: (11) 4016-8200 

 

 
 

59 

gorduras trans, podendo conter 
leite em pó desnatado e/ou 
soro de leite e enriquecidos de 
vitaminas. Ser composta por no 
mínimo 80% de lipídios e 
aproximadamente 16% de 
umidade e apresentar 
consistência, aspecto, cheiro, 
sabor e cor característicos. 
Deverão estar isentos de ranço, 
bolores e de outras 
características indesejáveis – A 
rotulagem deve estar de acordo 
com a legislação vigente. 
Embalagem: Primária: 
Polipropileno, atóxico, com 
500g. Secundária: Caixa com 12 
unidades (6 kg). 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

42 8000 Unid 

MILHO VERDE EM CONSERVA. 
Produto preparado com grãos 
de milho, de boa qualidade, 
pré-cozidos sob processamento 
tecnológico adequado, e 
envasados em latas 
hermeticamente fechadas. Deve 
ser isento de matérias terrosas 
e parasitos. Não deve ter adição 
de corantes e conservantes. 
Com posição Nutricional porção 
de 130g: mínimo 5 g proteína, 
máximo 26 g de carboidratos e 
máximo 10 mg de sódio. 
Validade mínima de 10 meses a 
contar da data de entrega. O 
líquido do envase não pode 
exceder 20% do peso do 
vegetal. Embalagem: Primária: 
Sache, e peso drenado de 170g, 
Secundária: Caixa com 36 
unidades. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

43 5000 Unid MOLHO DE TOMATE. 
Ingredientes: Polpa de tomate, 
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cebola, sal, alho, salsa, 
aipo,podendo conter outras 
especiarias exceto pimenta, 
conservante benzoato de sódio. 
Molho de tomate refogado e 
temperado. Produto preparado 
com as partes comestíveis de 
tomates maduros. O produto 
deverá ser preparado com 
vegetais selecionados, 
envasados e submetidos a 
adequado processamento 
tecnológico antes e depois do 
fechamento hermético estáveis 
a temperatura ambiente, nos 
recipientes utilizados a fim de 
evitar sua alteração. O produto 
não poderá conter, açúcar, 
amido e glúten. Características 
físico químicas: deverá conter 
no máximo 500 mg por 100 g de 
sódio e brix°b : mínimo de 9o. 
Validade mínima de 10 meses a 
partir da data de entrega. 
Embalagem Primária: Poliéster 
transparente + Nylon Poli 
Transparente. Peso Líquido: 2,0 
kg. Embalagem Secundária: 
Caixa de papelão Peso líquido 
16 kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

44 5000 Kg 

SAL REFINADO. Sal refinado 
iodado, composto por 98,5% 
cloreto de sódio cristalizado, 
inodoro, com cristais de 
granulação uniforme, extraído 
de fontes naturais. Deve 
apresentar o mínimo de 10mg e 
máximo de 15mg de iodo por 
quilo, de acordo com a 
Legislação Federal Específica. 
Embalagem: Primária: 
Polietileno transparente, 1 kg, 
Secundária: Fardo de 30 kg. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
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produto em até cinco dias. 

45 3000 Frascos 

VINAGRE DE VINHO TINTO OU 
BRANCO. Produto obtido da 
fermentação acética do 
fermentado alcoólico de mosto 
de frutas, cereais, de mel, ou da 
mistura de vegetais. 
Padronizado, pasteurizado e 
envasado, isento de sujidades. 
Com acidez mínima de 4,0% de 
ácido acético. Não deve conter 
corantes, aromatizantes, e 
adição de açúcares. 
Embalagem: Primária: Frasco de 
polietileno, de 750 ml. 
Secundária: Caixa de papelão 
com 12 unidades. 

O ganhador deverá apresentar 
ficha técnica e amostra do 
produto em até cinco dias. 

   

 

 

 

Observação: 

Validade da Proposta:__________________________________________ 

Condições de Pagamento:_______________________________________ 

Prazo de Entrega:_____________________________________ 

 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta esta em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório (Edital). 

 

_____________________________________ 

 Representante Legal RG/CPF 
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ANEXO III – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

EDITAL Nº 001/2023 

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 117/2022 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) 
PARA A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE 
EDITAL. 

 

 A empresa ________________________, com sede na ___________________, 
inscrita no CNPJ n.º _________________, representada pelo(a) Sr.(a) 
__________________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) __________________, _________ 
(nacionalidade), ________ (estado civil), ___________ (cargo), portador(a) da Cédula 
de Identidade R.G. n.º ____________e inscrito(a) no CPF. n.º _____________, para 
reapresentá-la perante o Município de Jarinu em licitação na Modalidade Pregão 
Presencial nº ___/2023, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os 
atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 
licitatórias. 

 JARINU, __ DE ____ DE 2023. 

 

 

____________________________ 

Nome 

____________________________ 

R.G/CPF 

____________________________ 

Cargo  

 

OBS: Este Termo deverá ser entregue ao pregoeiro, FORA DOS ENVELOPES, no 
ato da abertura da sessão do Pregão. 
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AVEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

Local e data 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

EDITAL Nº 001/2023 

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 117/2022 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) 
PARA A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE 
EDITAL. 

 

Srº. Pregoeiro, 

 

A empresa _______________, situada na _______________, inscrita no 
CNPJ nº _________, por seu representante legal Sr.(a)______________________, 
interessada em participar do Processo Licitatório (PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2023), da Prefeitura Municipal de Jarinu, DECLARA o pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, estando ciente que, constatada a inveracidade de quaisquer 
das informações e/ou de documentos fornecidos, poderá sofrer as sanções previstas 
no artigo 7º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, além das disposições da Lei 
Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

____________________________________ 

Nome e Assinatura 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser entregue ao pregoeiro, FORA DOS 
ENVELOPES, no ato da abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

EDITAL Nº 001/2023 

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 117/2022 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) 
PARA A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE 
EDITAL. 

 

A empresa ____________________, com sede na ________________, inscrita no 
CNPJ n.º ______________, através de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
___________, ________ (nacionalidade), _________ (estado civil), portador(a) da 
Cédula de Identidade RG nº ________, inscrito(a) no CPF nº ____________, residente 
à __________ (endereço completo), declara para todos os fins de direito, 
especificamente para participação da licitação na modalidade epigrafada e conforme 
Lei Federal nº 8.666/93 e Constituição Federal, que: 

Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública do 
Município de Jarinu, direta ou indiretamente. (Art. 87, III) 

a) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; (Art. 87, IV) 

b) Não possuímos no nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 
Federal. 

c) Não possuímos funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da 
empresa participante da licitação, que possuam vínculo direto ou indireto com a 
Prefeitura Municipal de Jarinu, nos termos do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 
e Lei Orgânica Municipal. 

d) Nossa empresa declara, sob as penas da Lei, que tem conhecimento e concorda 
com todos os termos do Edital. (Art. 30 III). 

 JARINU, ___ DE _____ DE 2023. 

____________________________ 
Nome 
____________________________ 
R.G/CPF 
____________________________ 
Cargo  
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ANEXO VI - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)  
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU 
CONTRATADO: _____________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) PARA 
A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE 
EDITAL. 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de 
sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento 
no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão 
cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos 
termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de 
Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 
atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

JARINU, __ DE ____ DE 2023 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Debora Cristina Prado Belinello 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 290.214.158-01 
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: Cristiane Aparecida Buzo de Lima 

Cargo: Secretária Municipal de Educação 

CPF: 113.947.468-69 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: Cristiane Aparecida Buzo de Lima 

Cargo: Secretária Municipal de Educação 

CPF: 113.947.468-69 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Cristiane Aparecida Buzo de Lima 

Cargo: Secretária Municipal de Educação 

CPF: 113.947.468-69 

Assinatura: ______________________________________________________ 

GESTOR DE CONTRATO: 

Nome: Caroline de Lima Souza 

Cargo: Nutricionista 

CPF: 233.039.918-98 

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que 
tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de 
responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; 
de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou 
administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações 
de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de 
Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021) 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU 

CNPJ Nº: 45.780.079/0001-59 

CONTRATADA: 

CNPJ Nº: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) PARA 
A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE 
EDITAL.  

VALOR (R$): 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente 
licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à 
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando 
requisitados. 

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:  

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente 
licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo 
administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 
custos unitários; 

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em 
curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi 
contemplado em suas metas;  

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

JARINU, __ DE ____ DE 2023. 
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA 
HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP) 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

EDITAL Nº 001/2023 

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 117/2022 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) 
PARA A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE 
EDITAL. 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jarinu/SP. 

 

 (Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para 
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade 
de pregão, que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser entregue ao pregoeiro, FORA DOS 
ENVELOPES, no ato da abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2022 - FIRMADO NOS AUTOS DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5879/2021 

 

Termo de Registro de Preços que entre si celebram, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARINU, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 
45.780.079/0001-59, com sede na Praça Francisco Alves Siqueira Junior, nº 111, 
Jardim da Saúde, Jarinu/SP, CEP: 13240-000, neste ato, representada pela Secretária 
Municipal de Educação, Sra. Cristiane Aparecida Buzo de Lima, brasileira, casada, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.770.894-6 SSP/SP e inscrita no CPF nº 
113.947.468-69, residente e domiciliada em Jarinu/SP, aqui designada simplesmente 
Contratante e de outro lado a empresa detentora da Ata de Registro de Preços a 
empresa _______________, com sede na _______________, inscrita no CNPJ nº 
_______________, neste ato, devidamente representada por seu _______________, 
o(a) Sr.(a) _______________, _______________ (nacionalidade), portador(a) da 
Cédula de Identidade RG nº _______________, inscrito(a) no CPF/MF nº 
_______________, _______________ (estado civil), residente e domiciliado (a) na 
_______________, daqui para frente denominado DETENTORA, nos seguintes 
termos: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) 
PARA A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE 
EDITAL, conforme descritivo constante do Anexo I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR 

2.1AO valor total para fornecimento do objeto ora registrado é de R$ _________ 
(___________), conforme proposta da DETENTORA. 

2.2 No valor estão incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos, tais como: 
tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 
seguros, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto ora 
registrado, sem que caiba direito à DETENTORA reivindicar custos adicionais.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1 As despesas decorrentes do objeto registrado correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  

Secretaria  Municipal de Educação 

02.04.05.12.306.0003.2.014 Fonte 01 Aplic. 110.0000 33.90.30 Consumo (F.102) 
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02.04.05.12.306.0003.2.014 Fonte 02 Aplic. 210.0002 33.90.30 Consumo (F.311) 

02.04.05.12.306.0003.2.014 Fonte 05 Aplic. 285.0001 33.90.30 Consumo (F.312) 

02.04.05.12.306.0003.2.014 Fonte 05 Aplic. 243.0001 33.90.30 Consumo (F.313) 

02.04.05.12.306.0003.2.014 Fonte 05 Aplic. 283.0001 33.90.30 Consumo (F.314) 

02.04.05.12.306.0003.2.014 Fonte 05 Aplic. 284.0001 33.90.30 Consumo (F.315) 

02.04.05.12.306.0003.2.014 Fonte 05 Aplic. 230.0001 33.90.30 Consumo (F.316) 

02.04.05.12.306.0003.2.014 Fonte 05 Aplic. 242.0001 33.90.30 Consumo (F.1459) 

 02.04.06.12.361.0003.2.063 Fonte 05 Aplic. 282.0001 33.90.30 Consumo (F.103) 

 

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias 
após a entrega dos produtos.  

4.2 A Nota Fiscal somente será paga se estiver devidamente certificada e liberação 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto houver 
pendência contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a 
correção monetária. 

 

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE E REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

5.1 Não serão concedidos reajustes aos preços registrados na Ata. Os preços 
registrados serão fixos e irreajustáveis. 

5.2 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos da DETENTORA da Ata e a retribuição do Município de 
Jarinu, para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata. 

5.3 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação 
da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou menos, conforme o caso. 

5.4 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela DETENTORA da Ata, esta 
deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do Termo de Registro 
de Preços, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos e 
documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias - primas, etc), que comprovem que o fornecimento tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 

5.5 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela PREFEITURA, esta deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro da Ata, em prejuízo da 
Municipalidade. 
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5.6 Fica facultado ao Município de Jarinu realizar ampla pesquisa de mercado para 
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão 
quanto a revisão de preços solicitada pela DETENTORA da Ata. 

5.7 A eventual autorização da revisão de preços contratuais será concedida após a 
análise técnica e jurídica do Município de Jarinu, porém contemplará as entregas 
realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Paço 
Municipal. 

5.7.1 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a DETENTORA da Ata não poderá suspender o fornecimento e os 
pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

5.7.2 A DETENTORA da Ata deverá, quando autorizada a revisão dos preços, 
lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho 
complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e 
correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo 
do pedido de revisão. 

 

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA 

6.1 O Termo de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura, não podendo ser renovado em hipótese alguma. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, PRAZO E LOCAL 
DE ENTREGA 

7.1 O objeto fornecido deve estar de acordo com as normas específicas do setor, 
especialmente o contido no artigo 39, inc. VIII do código de defesa do consumidor. 

7.2 No recebimento e aceitação do objeto da licitação, serão observadas, no que 
couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações. 

7.3 A contratada deverá transportar e entregar todos os itens diretamente no Setor de 
Merenda Escolar, sito na Avenida Antenor Soares Gandra, nº 321, Bairro Centro, 
Jarinu/SP, no horário das 07H00M às 11H00M e das 13H00M às 15H00M.  

7.4 A descarga da mercadoria é de responsabilidade da contratada, cabendo ao 
departamento de merenda apenas a conferência, caso a contratada não tenha ajudante 
deverá providenciar antes de efetuar a descarga. 

 

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1 Esta contratação ficará sob a fiscalização e gerenciamento da Secretaria Municipal 
de Educação. 

 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

9.1 Correrão por conta da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais e tributários, bem como todos os danos e prejuízos que por 
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ventura possam a contratação causar à PREFEITURA e a terceiros durante a sua 
execução, em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus prepostos ou 
subordinados, não respondendo a PREFEITURA nem solidária, nem subsidiariamente. 

9.2 É obrigação da CONTRATADA manter durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.3 A CONTRATADA, através de seu representante legal devidamente munido dos 
instrumentos que o qualificarem como tal, deverá no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da convocação feita pelo setor competente, apresentar-se para a assinatura 
do instrumento contratual sujeitando-se, em não o fazendo, às penalidades previstas 
da Ata de Registro de Preços. 

9.4 Quaisquer danos ou prejuízos que porventura possa o fornecimento causar a 
terceiros e a PREFEITURA durante a sua execução, em decorrência de ato da 
DETENTORA, de seus prepostos ou subordinados, serão de responsabilidade da 
DETENTORA, não se responsabilizando a PREFEITURA nem solidária, nem 
subsidiariamente.  

9.5 Durante o prazo de validade do Termo de Registro de Preços, a DETENTORA fica 
obrigada a fornecer o objeto ora contratado nas quantidades indicadas em cada Ordem 
de Fornecimento (OF). 

9.6 Homologado o procedimento, a DETENTORA terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
a contar da data de recebimento da notificação, para assinar a Ata de Registro de 
Preços, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se 
às penalidades estabelecidas no item 11. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES 

10.1 Garantidos o contraditório e a ampla defesa em regular processo administrativo, 
poderão ser aplicadas à DETENTORA as seguintes penalidades: 

10.2 A não aceitação da nota de empenho ensejará: 

10.2.1 Cobrança pela PREFEITURA, por via administrativa ou judicial, de multa 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta. 

10.2.2 Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar 
com a PREFEITURA, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

10.3 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 
comprovada, ao não cumprimento, por parte da DETENTORA, das obrigações 
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes implicarão, segundo a 
gravidade da falta, as seguintes penalidades: 

10.3.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade, para as quais tenha a DETENTORA concorrida diretamente. 

10.3.2 Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso no 
cumprimento do objeto, calculada sobre o valor da nota de empenho, até o 5º 
(quinto) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no subitem 10.2.1. 
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10.3.3 Multa de até 20% (vinte por cento), sobre o valor total da contratação, na 
hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas. 

10.3.4 Na hipótese de descumprimento integral ou parcial de uma nota de 
empenho, além da aplicação da multa correspondente, cancelamento da nota de 
empenho e suspensão temporária ao direito de licitar com a PREFEITURA, bem 
como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

10.3.5 Na hipótese de cancelamento da nota de empenho, além da aplicação da 
multa correspondente, aplicar-se-á suspensão temporária do direto de licitar com 
a PREFEITURA, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 
até 02 (dois) anos. 

10.3.6 Na hipótese de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 

10.4 As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos 
da DETENTORA ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 

10.5 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente a sua aplicação não exime a DETENTORA da reparação de 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Jarinu. 

10.6 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais, 
quando cabíveis. 

10.7 Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, a 
DETENTORA poderá sofrer sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério 
Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente: 

10.7.1 Declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
PREFEITURA, que será concedida sempre que a DETENTORA ressarcir a 
Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de até 5 
(cinco) anos. 

10.7.2 Cancelamento da nota de empenho, se esta já estiver entregue, 
procedendo-se à paralisação do fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 Constituem motivos para rescisão, garantidos o contraditório e a ampla defesa: 

11.1.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

11.1.2 A lentidão de seu cumprimento, levando a PREFEITURA a comprovar a 
impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados. 

11.1.3 Atraso injustificado no cumprimento do objeto. 

11.1.4 A paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração. 

11.1.5 A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência total, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação não autorizadas pela Prefeitura Municipal. 
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11.1.6 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores. 

11.1.7 Cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas por fiscal da 
PREFEITURA em registro próprio, após determinação da regularização das 
faltas observadas. 

11.1.8 A decretação da falência ou a instauração de insolvência civil. 

11.1.9 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 

11.1.10 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa que prejudique a execução do Termo de Registro de Preços. 

11.1.11 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do Termo de Registro de Preços. 

11.1.12 A substituição de marca/produto sem a devida autorização da 
PREFEITURA, através de solicitação formal em tempo hábil para manifestação 
dos setores requisitantes.  

11.2 Constituem também motivos de rescisão os demais casos elencados nos artigos 
77, 78, 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO  

12.1 Dentro do prazo legal, a PREFEITURA providenciará a publicação no Diário Ofi-
cial, em resumo, do presente Termo de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 

13.1 Fica eleita a Comarca de Jarinu, com exclusão de qualquer outro, para nele 
dirimirem as questões oriundas deste Termo de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Rege o presente Termo de Registro de Preços a Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 2652 de 07 de Janeiro de 2013, bem como em conformidade com 
as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 com 
alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Lei Federal nº 5.764/71 e condições 
estabelecidas no Edital. 

14.1.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo Código Civil Brasileiro e demais 
legislações pertinentes à matéria e pelos princípios de Direito Administrativo. 

14.2 Toda e qualquer alteração na política econômico-financeira por determinação do 
Governo Federal, que represente durante vigência do Termo de Registro de Preços 
modificações em suas cláusulas, deverá implicar na elaboração de Aditamento para a 
sua adequação, por proposta da PREFEITURA.  

14.3 Integra este Termo de Registro de Preços, independente de transcrição, o EDITAL 
Nº 001/2023 do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, seus anexos, a Proposta da 
DETENTORA e demais documentos pertinentes. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JARINU/SP 

Depto. de Compras e Licitações 
Praça Francisco Alves Siqueira Junior, nº 111, Jardim da 

Saúde, Jarinu/SP, CEP: 13240-000  Telefone: (11) 4016-8200 

 

 
 

75 

14.4 A PREFEITURA não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima dos 
produtos, ficando, a seu exclusivo critério, a definição da quantidade e do momento da 
aquisição. 

14.5 A existência de preço registrado não obriga a PREFEITURA a firmar as 
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada 
a legislação vigente, sendo assegurada à DETENTORA do Termo de Registro de 
Preços, preferência em igualdade de condições. 

14.6 Os quantitativos totais expressos no Anexo I do Edital (Descrição do Objeto) são 
estimados e representam as previsões feitas pelos setores desta PREFEITURA para o 
prazo de 12 (doze) meses. 

14.7 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as 
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações. 

14.8 As contratações do objeto do Termo de Registro de Preços serão autorizadas pela 
Prefeita Municipal ou por quem ele delegar. 

14.9 A emissão da Nota de Empenho, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, 
bem como a elaboração da Ata será igualmente autorizado pela Prefeita Municipal de 
Jarinu, ou por quem ele delegar. 

14.10 A responsabilidade pela correta utilização do Termo de Registro de Preços, 
especialmente no tocante ao seu objeto, agrupamento e preços é exclusiva da unidade 
orçamentária contratante e da DETENTORA. 

14.11 As áreas que eventualmente não requisitarem os produtos cujos preços foram 
registrados, também poderão utilizá-los, mediante formal solicitação do Departamento 
de Compras. 

14.12 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal 
poderá convocar os adjudicatários remanescentes, desde que haja conveniência, 
observada a ordem de classificação das propostas, desde que o fornecimento seja feito 
nas mesmas condições da primeira classificada, nas seguintes hipóteses: 

14.12.1 Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e 
consequente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior. 

14.12.2 Revisão de preços do primeiro classificado, quando o novo preço 
resultar superior ao do segundo classificado, hipótese em que, nova ordem de 
classificação será estabelecida entre os preços registrados. 

 

E, por estarem de acordo, declaram as partes que aceitam todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste Termo de Registro de Preços, bem como que 
observarão fielmente as disposições legais e regulamentos pertinentes, pelo qual 
firmam o presente termo em duas vias de igual teor e único efeito, na presença de 
testemunhas. 

JARINU/SP,       DE       DE 2023. 
 
PELA CONTRATANTE: 

Cristiane Aparecida Buzo de Lima 
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CPF nº 113.947.168-69 
Secretária Municipal de Educação 

Prefeitura Municipal de Jarinu 
CNPJ nº 45.780.079/0001-59 

 
 
PELA CONTRATADA: 

      (Empresa Contratada) 
CNPJ       

      (Procurador, Sócio ou Diretor) 
CPF       

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1__________________________________2________________________________ 


