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Prefeitura Municipal de Paraibuna 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 0013/2020 

EDITAL N°. 0077/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0923/2020  

INTERESSADO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Paraibuna, Estado 

de São Paulo, sediado na Rua Humaitá, 20 – Centro, Município de Paraibuna, realizará licitação 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por 

item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, do Decreto Municipal nº 2123, de 28 fevereiro de 2007, da Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 17:00 do dia 19/11/2020 às 08:00 horas do dia 
30/11/2020  
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: Das 09:00 do dia 30/11/2020 às 09:30 horas do dia 
30/11/2020 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 30/11/2020. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

DATA DA SESSÃO: 30 de novembro de 2020. 

LOCAL: www.bllcompras.org.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 

ESCOLARES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

  

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais 

adesões são as que constam da minuta de contrato. 

2.2. O valor estimado para aquisição dos materiais que compõe o objeto do presente 

Pregão é de R$ 504.452,75 (quinhentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais 

e setenta e cinco centavos), distribuído em seus respectivos itens conforme segue: 
 

Item Descrição do material / serviço Quant. Unid. 
Média por 

item 
Média Total por 

item 

1 

Achocolatado em pó pct de 400 g - cx de 9,6 kg - Achocolatado em 

pó, instantâneo, solúvel, obtido pela  mistura do cacau em pó solúvel, 
açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou soro, extra, constituído de pó fino 
e homogêneo, isento de soja ou farinha , sujidades e materiais estranhos, 
admitindo teor de umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote de 
polietileno, recipiente de polietileno ou de folha de flandres, íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo. Contendo aproximadamente 
400g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O 

300 CX R$ 230,80 R$ 69.240,00 

mailto:licitacao@paraibuna.sp.gov.br
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Prefeitura Municipal de Paraibuna 

produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

2 

Açúcar cristal 5 kg - fd 30 kg - Açúcar cristal, branco de 1º qualidade, 

a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
06 meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

160 FD R$ 321,76 R$ 51.481,60 

3 

Açúcar refinado de 01 kg - fd com 10 kg - Açúcar refinado amorfo de 

primeira qualidade. Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro 
próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99%P/P e 
umidade máxima de 0,3%P/P, sem fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado 
em sacos plásticos íntegros hermeticamente fechados contendo 01 kg, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data 
da entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

120 FD R$ 44,07 R$ 5.288,00 

4 

Adoçante líquido cliclamato de sódio - frasco 100 ml - A base de 

ciclamato de sódio, não apresentar na composição xintol ou sorbitol ou 
frutose, frascos de polietileno atóxico. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, quantidade do produto, número de registro. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega. Registro no ministério da saúde. Prazo de validade superior a 
10 meses. De acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 
83(Decreto 12.486/78). APRESENTAR AMOSTRA. 

60 FRASCO R$ 4,18 R$ 251,00 

5 

Amido de milho - 1 kg - Amido de milho, produto amiláceo extraído do 

milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados 
ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação 
quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 
2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. – 
embalagem de 500g a 1kg. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

120 KG R$ 17,19 R$ 2.063,20 

6 

Arroz tipo 01 de 5 kg - fd de 30 kg - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, 

constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento 
de sujidades e materiais estranhos, com rendimento após o cozimento 
de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, devendo 
também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após 
cozimento. Embalagem de 5 kg em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

320 FD R$ 251,26 R$ 80.403,20 

7 

Biscoito salgado embalagem individual - 26 g - cx com 30 pct de 6 
und - BISCOITO TIPO CLUB, quadrado, salgado original, sem recheio, 

sem gordura trans, pacote com 6 unidades de 26 gramas cada, 
embalagem individualmente, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido. Acondicionado em 
embalagens plásticas atóxicas, fechadas, reembaladas em caixa de 
papel vedada.  Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, cálcio, 
maltodextrina, vitaminas (niacina, riboflavina, tiamina), fermentos 
químicos fosfato monocálcico e bicarbonato de sódio.  As embalagens 
devem conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade 
de produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. O 
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 

12 CX R$ 136,42 R$ 1.637,04 
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caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso 
de dureza e nem se apresentar quebradiço. APRESENTAR AMOSTRA. 

8 

Biscoito tipo água e sal - caixa de 8 kg - Biscoito salgado, tipo cream 

cracker, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. Acondicionada 
em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no 
mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e 
resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado 
de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

80 CX R$ 138,67 R$ 11.093,33 

9 

Bolinho individual recheado 40 g sabor baunilha com recheio de 
chocolate - Bolo individual sabor baunilha com recheio de chocolate. 

Produto composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, amido de milho, farinha de soja, ovos, sal, água, fermento 
químico, aroma de baunilha. Recheio: Açúcar, dextrose, glicose, amido 
modificado, cacau em pó, estabilizante lecitina de soja, sal, aroma 
chocolate e conservador sorbato de potássio. Características, descrição 
e rotulagem de acordo com a NTA 57 do decreto 12.486, de 20/10/78 e 
legislação vigente. Embalagem: forma de papel individual com 40 
gramas, acondicionadas em plástico atóxico, termossoldado. As 
embalagens devem conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade de produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega.  Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados bolos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar-se seco 
em excesso ou se esfarelando. APRESENTAR AMOSTRA. 

1200 UND R$ 1,77 R$ 2.120,00 

10 

Caldo de galinha em pó - pct de 1 kg - Caldo de galinha em pó, 

contendo basicamente carne de galinha desidratada, sal, glutamato 
monossódico, condimentos, e outros ingredientes desde que 
mencionados na embalagem. Embalados em pacotes de 1 a 2 kg em 
polietileno atóxico, acondicionados em caixa de papelão reforçado, com 
10 Kg cada. Deverá apresentar rotulagem de acordo com a RDC nº 360, 
2003 / ANVISA. Obs: Na data da entrega o produto não poderá ter 
validade inferior a 10 meses. A data de validade deverá constar da 
embalagem primária e da embalagem secundária. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

360 PCT R$ 16,30 R$ 5.868,00 

11 

Canjiquinha - pacote 500 g - QUIRERA DE MILHO AMARELA ou 

CANJIQUINHA AMARELA, em pacotes de 500 g. Embalados em plástico 
atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, 
odores estranhos e substâncias nocivas, ausência de sujidades, 
parasitas ou larvas. A embalagem primária deverá declarar a marca, 
nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, 
número do registro no órgão competente. Embalagem secundária tipo 
fardo, resistente, selado, com capacidade para 24 pacotes. 
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, atóxicos, 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, do produto.  
APRESENTAR AMOSTRA. 

80 PCT R$ 5,68 R$ 454,67 

12 

Cereal matinal de milho açúcarado - pct de 500g - Flocos açucarados 

de milho com sabor natural, obtidos a partir de milho sem tegumentos, 
cozidos, secos, laminados e tostados, recobertos por açúcar refinado, 
extrato de malte, sal refinado, água, adicionados de proteínas (mínimo 
6%), carboidratos (mínimo 85%), vitamina A (mínimo 2.000U.I.), Vit. 
B1(mínimo 1,15mg/%), Vit. B2 (mínimo 1,30mg/100g), Niacina (mínimo 
10mg/100g), Vit. B6 (mínimo 1,50mg/%), Vit. B12 (mínimo 0,75mg/%), 
Vit. C (mínimo 10mg/%), Ácido Fólico (mínimo 0,15mg/%), Ferro (mínimo 
11mg/%) e Zinco (mínimo de 12mg/%) – embalagem de 300g a 730g. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

160 PCT R$ 30,53 R$ 4.884,27 

mailto:licitacao@paraibuna.sp.gov.br
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13 

Chá de ervas vários sabores - cx com 10 sachês - Chá de camomila, 

erva doce ou capim cidreira, em sachês, sem glúten. Em sachês 
envelopados individualmente de aprox. 2g cada. Caixa com 10 sachês. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as 
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação 
vigente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

80 CX R$ 8,12 R$ 649,60 

14 

Chocolate em pó solúvel - cx de 200 g - Mínimo de 50% de cacau, 

composição: cacau em pó e lecitina de soja, estabilizante apresentar 
amostra e ficha técnica. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número 
do lote, quantidade do produto e número de registro. Fabricado de acordo 
com a legislação do CNNPA. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

80 CX R$ 17,94 R$ 1.435,20 

15 

Chocolate granulado - pct de 150 g- Chocolate granulado, à base de 

açúcar, amido de milho, gordura vegetal, glucose em pó, cacau em pó, 
maltodextrina, sal. Pacote com 150 g, inviolado, livre de insetos,  
microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o 
armazenamento e a saúde humana. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos 
de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo 
de 6 meses a partir data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

200 PCT R$ 4,23 R$ 845,33 

16 

Coco ralado - pct de 100 g - Coco ralado seco sem açúcar. Deverá ser 

elaborado com endosperma procedente de frutos sãos e maduros não 
poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com aspectos de 
fragmentos soltos e de cor branca. Parcialmente desengordurado com 
teor mínimo de lipídio de 3g em 100g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data 
da entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

120 PCT R$ 7,85 R$ 941,60 

17 

Colorau - 1 kg- Colorífico em pó fino homogêneo, obtido de frutos 

maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, de coloração 
amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de 
materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco plástico 
transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente, embalado  
em caixa de papelão reforçado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data 
da entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

160 KG R$ 17,71 R$ 2.834,13 

18 

Creme de leite - lata 395 g - Embalado em lata, isenta de ferrugem, não 

amassada, não estufada, resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Atender as 
exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 
de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

288 LT R$ 7,49 R$ 2.158,08 

19 

Ervilha - lata de 200 g - cx com 24 latas - Ervilhas em lata, isenta de 

ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. 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, os recipientes utilizados a fim de evitar a 
sua alteração. Composição centesimal aproximada de 5,2g de proteína, 
0,5g de lipídios e 13g de carboidratos – embalagem 24X200g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

64 CX R$ 80,67 R$ 5.162,67 
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20 

Extrato de tomate 350 g  - cx c/ 24 und - Extrato de tomate, 

concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por 
processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem 
pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e 
fermentação, acondicionada em latas de 370g, de flandres, com verniz 
sanitário, recravadas, sem estufamentos, sem vazamento, corrosão 
interna, e outras alterações, acondicionadas em caixa de papelão limpa, 
íntegra, resistente, reforçada e lacrada. Aspecto massa espessa, cor 
vermelha, cheiro e sabor próprio. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

240 CX R$ 116,24 R$ 27.897,60 

21 

Farinha de mandioca torrada de 1 Kg - Farinha de mandioca torrada. 

Produto obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de mandioca, 
preferencialmente orgânica previamente descascada, lavada, isenta de 
radical cianeto e isentas de substâncias não comestíveis e sujidades. No 
rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. Embalados em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor acondicionados em fardos de plásticos 
reforçados de 10-20 kg. Deverá apresentar rotulagem de acordo com a 
RDC nº 360, 2003 / ANVISA. Obs.: Na data da entrega o produto não 
deverá apresentar validade inferior a 5 (cinco) meses. A data de validade 
deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, 
exceto quando a embalagem secundária for transparente. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

320 KG R$ 9,37 R$ 2.997,33 

22 

Farinha de milho amarela de 1 Kg - Farinha de milho amarela, produto 

obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não, 
previamente macerado socado e peneirado, deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e 
parasitos. Não poderão estar úmidas ou rançosas, com umidade máxima 
de 14%p/p, com acidez máxima de 2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de 
proteína – emb. 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

120 KG R$ 12,06 R$ 1.447,20 

23 

Farinha de trigo - pct de 1 kg- Farinha de Trigo especial 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, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma 
extração máx. de 20% e com teor máx. de cinzas de 0,68%. Com no 
mínimo de glúten seco de 6%p/p. - embalagem 1kg. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade 
do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses 
a partir da data da entrega na unidade requisitante. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

1200 PCT R$ 5,91 R$ 7.096,00 

24 

Farinha Láctea - Lt de 400 g - Farinha láctea vitaminada, embalado em 

lata de alumínio sem estufamentos ou amassados com 400g, sabor 
natural, ingrediente: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal e aromatizantes, 
contendo glúten. Valor nutricional em 35g - mínimo 24g de carboidratos, 
4g de proteína e 2,5g de lipídio - embalagem 400g. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

60 LT R$ 18,76 R$ 1.125,60 

25 

Feijão carioquinha tipo 1 de 1 kg - fd com 30 kg - Feijão carioquinha, 

tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e sadios 
com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, embalagem de 1 
kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 

120 FD R$ 375,00 R$ 45.000,00 

mailto:licitacao@paraibuna.sp.gov.br
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conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

26 

Fermento em pó - lt de 250 g - Fermento químico em pó - produto 

formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou 
umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas 
elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume 
e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, 
carbonato de cálcio e fosfato monocálcico - embalagem 250g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

240 LT R$ 6,93 R$ 1.664,00 

27 

Fubá de milho - pct de 1 kg - Fubá mimoso de milho, embalagem 1 kg, 

produto obtido pela moagem do grão de milho, preferencialmente 
orgânico, desgerminado ou não, deverão ser fabricadas a partir de 
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. 
Não poderão estar úmidos ou rançosos, com umidade máxima de 
15%p/p, com acidez máxima de 5%p/p, com no mínimo de 7%p/p de 
proteína. Com o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a 
mais do peso antes da cocção. APRESENTAR AMOSTRA. 

240 PCT R$ 7,73 R$ 1.856,00 

28 

Gelatina de 40 g - cx com 36 und - Pó para gelatina sabores variados, 

produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante 
ácido cítrico, aromatizantes artificiais de morango ou framboesa e 
corantes artificiais vermelho bordeaux-s e amarelo crepúsculo. Com 
ausência de umidade, sujidades, parasitos e larvas. Composição 
nutricional na porção de 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 
1g de proteína, 0g de gorduras totais. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

240 CX R$ 120,74 R$ 28.978,40 

29 

Gelatina diet de 40 g - cx com 36 und - Gelatina alimentícia, dietética, 

sabores variados, com ausência de umidade, sujidades, parasitos e 
larvas. O PRODUTO DEVE SER ESPECÍFICO PARA DIETAS COM 
RESTRIÇÃO DE AÇÚCARES (DIABÉTICOS). A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

36 CX R$ 52,99 R$ 1.907,76 

30 

Geleia de frutas - pote 230 g - Geleia de frutas cremosa, produto obtido 

pela cocção de frutas, inteiras ou em pedaços. Deverá ser preparado 
através de frutas sãs e limpo, isentas de matéria terrosa, de parasitos e 
larvas, de detritos animais ou vegetais, e de fermentações. Poderá ser 
adicionado de glicose ou açúcar invertido. Não deverá conter 
substâncias estranhas à sua composição normal, nem poderá ser 
colorido e nem aromatizado artificialmente. Deverá estar isento de 
pedunculos e de cascas, mas poderá conter fragmentos da fruta utilizada 
no preparo do produto. Será tolerada a adição de acidulantes e de 
pectina para compensar qualquer deficiência no conteúdo natural de 
pectina ou de acidez da fruta. No rótulo deverá constar a denominação 
genérica “geleia”, seguida do nome da fruta de origem e a Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. Validade mínima 6 (seis) meses a partir da data 
de fabricação. APRESENTAR AMOSTRA. 

120 POTE R$ 10,45 R$ 1.254,40 

31 

Leite condensado - lt de 395 g - Obtido pela desidratação do leite, 

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

300 LT R$ 8,79 R$ 2.638,00 
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de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

32 

Leite de soja - 1 L - Leite de soja líquido, homogêneo, caixa de 1 L, 

embalagem terta pack, 0% lactose  e 0% colesterol, fonte de proteínas, 
cálcio, zinco, vitaminas  A, B2, B6, B12, C, D, E, ácido fólicom e com o 
mesmo teor de cálcio do leite. Aroma idêntico ao natural de baunilha, 
sem sabor residual amargo.  A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

90 L R$ 10,01 R$ 900,60 

33 

Macarrão com ovos de letrinhas - pct de 500 g - Macarrão tipo 

letrinhas com ovos, deverá ser fabricado 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. – emb. 500g.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

480 PCT R$ 3,64 R$ 1.748,80 

34 

Macarrão sêmola Ave Maria 500 g - fd 20 pct - Macarrão tipo ave-maria 

ou argolinha com 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. Embalagem de 
500g.  A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

100 FD R$ 88,16 R$ 8.816,00 

35 

Macarrão com sêmola parafuso 500 g - fd 20 pct - Macarrão tipo 

parafuso com 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. – emb. 500g. 
Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

240 FD R$ 92,83 R$ 22.278,40 

36 

Margarina vegetal 500 g - cx com 6 kg - Margarina produzida 

exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, em potes de 
polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, 
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo contendo peso líquido 250g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

120 CX R$ 108,32 R$ 12.998,40 

37 

Milho de canjica - pct 500 g - Canjica de milho branco tipo 1, contendo 

80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, 
isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais 
com no máximo de 15% de umidade - emb. 500g  A embalagem deverá 

60 PCT R$ 6,24 R$ 374,20 

mailto:licitacao@paraibuna.sp.gov.br
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conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

38 

Milho para pipoca - pct de 500 g - Milho para pipoca tipo 1, preparados 

com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e 
parasitos e de detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% de 
umidade - emb. 500g.  A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

240 PCT R$ 5,50 R$ 1.320,00 

39 

Milho verde de 200g - Cx de 24 unidades - Milho verde em grãos 

selecionados. Embalado em lata, isenta de ferrugem, não amassada, 
não estufada, resistente. Produto obtido do cozimento de grãos de milho 
verde, imersos em líquido de cobertura apropriada, submetidas a 
processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente 
fechados nos recipientes utilizados. O produto deverá apresentar 
rotulagem de acordo com a RDC nº360, 2003 / ANVISA. Obs.: na data 
da entrega produto não deverá apresentar validade inferior a 10 meses.  
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. A data de validade deverá constar da embalagem 
primária e da embalagem secundária. APRESENTAR AMOSTRA. 

96 CX R$ 79,07 R$ 7.590,40 

40 

Óleo de soja refinado de 900ml - Cx de 20 latas - Óleo de soja refinado. 

Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, sem 
estufamentos, resistentes, que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo, contendo 500 ml. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

240 CX R$ 261,53 R$ 62.768,00 

41 

Orégano - pct de 10 g - Orégano obtido da folha de Origanum vulgaris, 

sã, limpa e seca. Atendendo as condições gerais da NTA 70 do Código 
Sanitário Municipal de Alimentos. Acondicionado em saco plástico 
resistente e hermeticamente fechado, devidamente rotulado nos 
aspectos qualitativo, quantitativo, constando o prazo de validade, peso 
líquido, marca comercial, procedência de fabricação, número de registro 
no órgão competente e demais dados conforme as disposições da 
legislação vigente. O produto deverá apresentar no mínimo 6 (seis) 
meses de validade a partir da data de entrega. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

60 PCT R$ 3,64 R$ 218,20 

42 

Sal refinado - pct de 1 kg - Sal refinado, iodado, com granulação 

uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de 
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 
15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal Específica. 
Embalagem 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

960 PCT R$ 3,30 R$ 3.168,00 

43 

Suco de frutas de caixinha 200 ml - caixa 24 und - Suco tipo néctar, 

sabores uva ou morango, pasteurizado e homogeinizado. 
INGREDIENTES: Água, polpa de fruta (40%) e açúcar, acidulante Ácido 
Cítrico INS 330, antioxidante ácido ascórbico INS 300, vitamina C e 
conservadores Sorbato de Potássio INS 202. Não deverá conter 
metabissulfito de sódio e benzoato de sódio. Prazo de validade mínimo 
de 6 meses a partir data de entrega do produto. Embalagem individual, 
longa vida em polietileno de baixa densidade, resistente e 
hermeticamente fechada, contendo 200 ml, acompanhada de canudinho 
plástico embalado.  Suas condições deverão estar de acordo com a 
instrução normativa 42/13(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 
360/03, RDC 05/07, RDC 14/14. APRESENTAR AMOSTRA. 

36 CX R$ 65,47 R$ 2.356,80 

44 

Tempero preparado sal e alho pote de 1 kg - Tempero alho e sal sem 

pimenta. Valor nutricional em 5g: 1g de carboidrato, máximo de 5mg 
colesterol, 1685mg de sódio - emb. 1kg A embalagem deverá conter 

100 POT R$ 14,03 R$ 1.403,33 
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externamente os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos 
de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo 
de 6 meses a partir data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

45 

Trigo para kibe - pct 500 g - Grãos limpos processados acondicionado 

em saco plástico transparente limpo, não violado, resistente, que 
garantam a integridade do produto. Pacote com 500 gramas. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as 
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação 
vigente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

240 PCT R$ 7,33 R$ 1.758,40 

46 

Vinagre branco de 750 g - cx com 12 und - Vinagre branco isento de 

corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de 
sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, 
acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente 
fechado. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as 
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação 
vigente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

60 CX R$ 68,00 R$ 4.080,00 

Valor Total R$ 504.452,75 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Portal de Licitações 

através do site “http://bll.com.br”. 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de exclusiva responsabilidade da 

licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Paraibuna/SP, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da 

licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

3.4.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular na plataforma bll, 

conforme item 3 deste edital. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar a chave de identificação e de senha para acesso ao 

Sistema. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 

então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do Cadastro de Fornecedor do Município de Paraibuna, assegurado aos demais licitantes o 

direito de acesso aos dados constantes do cadastro. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário, podendo ser considerado quatro casas após a vírgula e valor total 

do item; 

6.1.2. Marca que identifique o produto;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou 

contenham vícios insanáveis.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 

e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item/lote. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de R$ R$ 0,01 (um centavo). 

7.9. Conforme o artigo 33 do Decreto Federal n° 10.024/19, no modo de disputa aberto e 

fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública 

terá duração de 15 (quinze) minutos. 

7.10. Encerrado o prazo previsto acima, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 

iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

a recepção de lances será automaticamente encerrada.  

7.11. Encerrado o prazo de que trata o § 1º do artigo 33, o sistema abrirá a oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez 
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por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que 

será sigiloso até o encerramento deste prazo.  

7.12. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º do artigo 

33, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo 

de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até 

o encerramento do prazo.  

7.13. Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º do artigo 33, o sistema ordenará 

os lances em ordem crescente de vantajosidade.  

7.14. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do 

artigo 33, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no 

§ 4º do artigo 33.  

7.15. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que 

atenda às exigências para habilitação, a pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, 

mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º do 

artigo 33.  

7.16. Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o 

seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá 

resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.  

7.17. Facultativamente, a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante 

encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do 

prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes 

de anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico 

contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, 

para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.  

7.18. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da 

aceitação do lance de menor valor. 

7.19. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

7.19.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

7.19.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 

prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

7.20. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.21. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

7.22. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
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7.22.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar 

à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.23. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, 

se for o caso. 

7.24. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

8. DA HABILITAÇÃO   

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Consulta de impedidos de licitar e contratar no TCE/SP; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

8.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

8.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 

de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

8.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte 

das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

8.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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8.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada 

por meio dos documentos enviados no sistema, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto 

neste edital. 

8.2.1. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 

êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 

2019. 

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

8.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 

à integridade do documento digital. 

8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

8.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

8.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

8.7.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 

no caso de sociedades por ações, acompanhamento de documentos de eleição de seus 

administradores, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício, decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.7.2. Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF; 

8.7.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede da licitante; 

8.7.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal abrangendo inclusive as 

contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, 

de 24 de julho de 1991; 

8.7.5. Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

8.7.6. Certidão de Regularidade junto à Justiça do Trabalho nos termos da Lei N°. 

12.440 de 07 de julho de 2011; 

8.7.7. Declaração firmada pelo representante legal da concorrente de que não está 

impedida de contratar com a Administração Pública, não foi declarada inidônea pelo Poder 
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Público, e de que não possui, dentre os sócios proprietários, titulares de mandato eletivo, 

conforme dispõe a Lei Federal 8.666/93 (A) e que a proponente não tem, em seu quadro 

funcional, menor de 18(dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso, ou insalubre, e 

menor de 16(dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14(quatorze) anos, e que se encontra de acordo com todas as 

determinações trabalhistas e demais legislações aplicáveis (B) - (Anexo III); 

8.7.8. Nome, CPF, RG e cargo que ocupa na empresa, da pessoa que deverá assinar 

o Contrato (Anexo VIII). Quando não se tratar do seu representante legal, nos termos do contrato 

social, além da documentação citada, deverá apresentar procuração para tal, no ato da 

assinatura do mesmo. A não apresentação da documentação referente a este subitem, não 

inabilitará a licitante, ficando facultado ao Município utilizar-se do nome do representante legal 

da empresa, constante do contrato social; 

8.7.9. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias contados da data da 

apresentação; 

8.7.10. Atestado de fornecimento anterior, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, compatível na proporção não inferior a 50% (cinquenta por cento), em termos 

de qualidade e quantidade com o objeto da presente licitação, podendo ser composto pela soma 

de atestados, conforme Súmula N° 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

8.7.11. (Quando for o caso) Apresentar declaração de enquadramento como 

MPE, usufruindo dos benefícios da L. C. Nº 123/2006 e suas alterações, conforme modelo 

Anexo II do edital; 

8.7.12. Os documentos deverão ser apresentados com o prazo de validade em 

vigor. Certidões ou certificados que não contenham prazo de validade, somente serão aceitos 

se expedidos com, no máximo, 90 (noventa) dias de antecedência da data designada para 

abertura das propostas. 

8.7.13. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados por cópia 

simples, acompanhada dos documentos originais para conferência e autenticação pela 

Comissão de Licitação (art. 3º, II, da Lei nº 13.726/2018), ou por cópia autenticada por cartório 

competente ou por publicação em órgão da imprensa oficial, faltado nesse caso à Comissão de 

Licitação em caso de dúvida quanto a autenticidade, exigir a apresentação dos documentos 

originais para conferência, assim como realizar diligências, se necessárias. 

8.7.14. A veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico poderá ser 

confirmada pela Equipe de Apoio através de consulta à internet, diretamente nos respectivos 

sites. 

8.7.15. A ausência de documentos de habilitação, ou sua apresentação em 

desacordo com o previsto neste item, exceto o que se refere à alínea h), inabilitará a proponente. 

Quaisquer dos documentos mencionados não poderão ser substituídos por nenhum tipo de 

protocolo. 

8.7.16. A inabilitação da licitante importa em preclusão do seu direito de participar 

das fases subsequentes. 

8.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; 
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8.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

8.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

8.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 

de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

8.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

8.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

8.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando 

as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.15.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

8.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

11.  DAS SANÇÕES E PENALIDADES:  

11.1. A desistência da proposta, lance ou oferta e a não aceitação da Nota de Empenho, 

ensejarão: 

14.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o sobre o valor total da proposta ou lance;  

14.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de 

Fornecedores do Município, pelo período de até 02 (dois) anos;  

14.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, ao não cumprimento, por parte da empresa licitante vencedora, das obrigações 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a 

gravidade da falta, as seguintes penalidades: 

14.2.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 

gravidade,  para  as  quais  tenha  a  Contratada  concorrida diretamente,  ocorrência  que  será 

registrada no Cadastro de Fornecedores do Município;  

14.2.2. Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, calculada sobre o valor do 

fornecimento realizado com atraso até o 10º (décimo) dia corrido, após o que, cumulativamente, 

aplicar-se-á a multa prevista na alínea 14.2.3 deste subitem;  

14.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, na 

hipótese de descumprimento parcial ou total de qualquer de suas cláusulas, podendo, ainda, ser 

rescindido o contrato na forma da lei;  

14.2.4. Na hipótese de rescisão contratual, além da aplicação da multa 

correspondente, suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal, bem como 

o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

14.2.5. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta 

grave tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, 
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante o Município, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de até 02 (dois) anos.  

14.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

licitante ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.  

14.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Município.  

14.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

quando cabíveis.  

14.6. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante 

poderá sofrer sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das 

sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:  

14.6.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo de até 2 (dois) anos.  

14.6.2. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou 

não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no sistema/plataforma bll, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 
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14. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. O objeto deste certame será contratado com a proponente adjudicatária e formalizado 

por meio de Contrato Administrativo (Anexo I). Não sendo celebrado com esta, poderá o Órgão 

licitante convocar a outra proponente classificada, dentro dos ditames legais. 

14.2. No prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da lavratura da ata, a Administração da 

Prefeitura Municipal de Paraibuna convocará o licitante classificado em primeiro lugar a 

apresentar amostras referente aos itens solicitados, junto a Comissão de Pregão para 

aprovação, a fim de se confirmar o atendimento às especificações do edital. 

14.3. O objeto a ser fornecido deverá ser o mesmo que apresentados como amostras, o 
qual pode ser substituído com a prévia autorização da contratante. 

14.4. Aprovadas as amostras, a licitante vencedora, será convocada a firmar contrato, 
obrigando-se ao fiel cumprimento de sua proposta e demais disposições contidas no Edital, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias da convocação e notificação do Pregoeiro ou Servidor 
Responsável 

14.5. O Município poderá, quando a adjudicatária não obtiver a aprovação das amostras 

apresentadas ou quando não atender ao prazo estipulado no parágrafo anterior deste item, 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, e 

nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, observado neste caso o disposto 

no parágrafo 1º, do art. 64 da Lei Federal N°. 8.666/93. 

14.6. A licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar os documentos abaixo 

relacionados para assinatura do Contrato: 

a) Declaração de Documentos à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (Anexo VI), devidamente assinada, conforme determina o art. 3º, XVI, dos Aditamentos 1 

e 2/2014 (Resolução nº 7/2014); 

 

15. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

15.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

15.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

15.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

15.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 

7.892/213. 

 

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

16.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

16.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@paraibuna.sp.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua 

Humaitá, 20, Centro, Paraibuna, Estado de São Paulo, seção de protocolo. 
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16.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

16.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

16.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

16.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

16.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

16.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

16.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

17.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

17.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

17.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

17.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

17.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

17.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

17.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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17.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.paraibuna.sp.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Rua Humaitá, 

20, Centro, Paraibuna, nos dias úteis, no horário das 08:00 (oito) horas às 11:00 (onze) horas e 

das 13:00 (treze) horas às 16:00 (dezesseis) horas, no mesmo endereço e período no qual os 

autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

18. DAS PEÇAS INTEGRANTES 

Constituem partes integrantes deste Edital de Pregão Eletrônico Modelo de Declaração de 

Inexistência de Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administração Pública e Declaração 

de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal (Anexo I); 

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo II); Minuta de Contrato 

(Anexo III); Minuta de Termo de Compromisso de Fornecimento (Anexo IV); Modelo de 

Proposta de Preços (Anexo V); Declaração de Documentos a Disposição do Tribunal (Anexo 

VI); Modelo de Declaração de que a Proponente Cumpre os Requisitos de Habilitação (Anexo 

VII); Quadro de Dados para Assinatura do Contrato (Anexo VIII);  

 

Paraibuna, 16 de novembro de 2020. 

 

 

Victor de Cassio Miranda 

Prefeito 

  

mailto:licitacao@paraibuna.sp.gov.br
http://www.mcr.pr.gov.br/


 
 

Rua Humaitá, 20 - Centro – Paraibuna – SP - CEP 12260-000 - Tel: (12) 3974-2080 - Ramal 4 
licitacao@paraibuna.sp.gov.br / www.paraibuna.sp.gov.br 

22 

 

Prefeitura Municipal de Paraibuna 

 

ANEXO I 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2020 

 

A) MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO; 
 

B) MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

 

__________________(nome da empresa), sediada na __________________(rua, avenida, 

travessa, etc.), N°. _____, (cidade) _____________, (estado)____, inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o  N°._____________, por seu representante legal 

___________________(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), portador(a) da Carteira de 

Identidade N°._________________ e do CPF N°._______________________: 

 

A – DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração, que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores, relativas ao status ora declarado, e que não possui, dentre os sócios 

proprietários, titulares de mandato eletivo. 

 

B – DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei N°. 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre que, não emprega 

menor de dezesseis anos e que se encontra de acordo com todas as determinações trabalhistas 

e demais legislações aplicáveis. 

 

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

(    ) SIM 

(    ) NÃO 

__________, _____ de ______ de 2020 

 

 

______________________________________ 

Assinatura e qualificação do representante legal 

(CARGO, CPF, RG) 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2020 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

__________________(nome da empresa), sediada na __________________(rua, avenida, 

travessa, etc.), N°. _____, (cidade) _____________, (estado)____, inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o  N°._____________, por seu representante legal 

___________________(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), portador(a) da Carteira de 

Identidade N°._________________ e do CPF N°._______________________: 

 

DECLARA, sob as penas da lei, que é microempresa/ empresa de pequeno porte, nos termos 

do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e que não 

está inclusa nas vedações previstas no § 4º do mesmo artigo e demais alterações previstas na 

Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na integra, 

estando apta, portanto, a exercer o tratamento diferenciado e favorecido no Pregão Eletrônico 

N°. 0013/2020, a ser realizado em 30 de novembro de 2020, na Prefeitura Municipal de 

Paraibuna/SP, às 09:00 (nove) horas. 

 

__________, _____ de ______ de 2020. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura e qualificação do representante legal 

(CARGO, CPF, RG) 
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ANEXO III 

 
 

MINUTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAIBUNA E A EMPRESA ______. 

 
 
CONTRATO N° 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0923/2020 
EDITAL N°. 0077/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 0013/2020 
 
 
 
Pelo presente instrumento contratual, as partes, de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAIBUNA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF N°. 
46.643.474/0001-52, Inscrição Estadual isenta, com sede nesta cidade, na Rua Humaitá, 20, 
Centro, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, neste ato devidamente 
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. VICTOR DE CASSIO MIRANDA, brasileiro, solteiro, 
Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade N°. 28.111.766-4 - SSP/SP e 
inscrito no CPF/MF sob N°. 251.880.488-92, residente na Avenida Dr. Lincoln Feliciano da Silva, 
02 - Centro, nesta cidade de Paraibuna/SP e, de outro lado, __________, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob N°. __.___.___/____-__, com sede na __________, __ 
__________ - __________/__, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada por __________, (qualificação), residente e domiciliado na __________, __ 
__________ - __________/__, portador da cédula de identidade N°. __.___.___-_, e inscrito no 
CPF/MF sob N°. ___.___.___-__, têm entre si justa e contratada, em conformidade com o 
Processo Administrativo N°. 0923/2020, que se regerá pela Lei Federal N°. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, bem como o Decreto Municipal N°. 2.123, de 28 de fevereiro de 2007, aplicando-
se subsidiariamente, as normas da Lei Federal N°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores e Lei Federal Complementar N°. 123/2006 e Lei Municipal Complementar 
N°. 0032 de 29 de junho de 2011, e pelas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABASTECIMENTO DAS 
UNIDADES ESCOLARES, de acordo com as especificações e demais disposições do parágrafo 
primeiro da cláusula terceira do presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

O presente contrato vigorará pelo prazo de execução dos serviços que será de 12 (doze) 
meses, contados da assinatura deste instrumento. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor total para o fornecimento dos materiais deste contrato é de 
R$_____________________(____________________________________________), de 
acordo com a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, conforme segue: 
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Item Descrição do material / serviço Quant. Marca Unid. 
Média por 

item 
Média Total 

por item 

1 

Achocolatado em pó pct de 400 g - cx de 9,6 kg - Achocolatado 

em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela  mistura do cacau em pó 
solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou soro, extra, 
constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha , 
sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade 
máxima de 3%. Acondicionado em pacote de polietileno, 
recipiente de polietileno ou de folha de flandres, íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo. Contendo 
aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

300   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

2 

Açúcar cristal 5 kg - fd 30 kg - Açúcar cristal, branco de 1º 

qualidade, a embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data da 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

160   FD R$ 0,00 R$ 0,00 

3 

Açúcar refinado de 01 kg - fd com 10 kg - Açúcar refinado 

amorfo de primeira qualidade. Obtido de cana de açúcar, com 
aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose 
mínimo de 99%P/P e umidade máxima de 0,3%P/P, sem 
fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e 
detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos 
íntegros hermeticamente fechados contendo 01 kg, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, ata de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir da data da entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

120   FD R$ 0,00 R$ 0,00 

4 

Adoçante líquido cliclamato de sódio - frasco 100 ml - A base 

de ciclamato de sódio, não apresentar na composição xintol ou 
sorbitol ou frutose, frascos de polietileno atóxico. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, quantidade 
do produto, número de registro. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Registro no 
ministério da saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De 
acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 
83(Decreto 12.486/78). APRESENTAR AMOSTRA. 

60   
FRAS
CO 

R$ 0,00 R$ 0,00 

5 

Amido de milho - 1 kg - Amido de milho, produto amiláceo 

extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo 
estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, 
deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os 
dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de 
amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. – embalagem de 
500g a 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

120   KG R$ 0,00 R$ 0,00 

6 

Arroz tipo 01 de 5 kg - fd de 30 kg - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, 

constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, 
isento de sujidades e materiais estranhos, com rendimento após o 
cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da 
cocção, devendo também apresentar coloração branca, grãos 
íntegros e soltos após cozimento. Embalagem de 5 kg em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade do produto até o momento 
do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 

320   FD R$ 0,00 R$ 0,00 
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validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

7 

Biscoito salgado embalagem individual - 26 g - cx com 30 pct 
de 6 und - BISCOITO TIPO CLUB, quadrado, salgado original, 

sem recheio, sem gordura trans, pacote com 6 unidades de 26 
gramas cada, embalagem individualmente, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 
Acondicionado em embalagens plásticas atóxicas, fechadas, 
reembaladas em caixa de papel vedada.  Ingredientes: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, 
açúcar invertido, sal, cálcio, maltodextrina, vitaminas (niacina, 
riboflavina, tiamina), fermentos químicos fosfato monocálcico e 
bicarbonato de sódio. As embalagens devem conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade de produto. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. O biscoito deverá 
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

12   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

8 

Biscoito tipo água e sal - caixa de 8 kg - Biscoito salgado, tipo 

cream cracker, composição básica: farinha de trigo, gordura 
vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. 
Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em 
caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de características organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. APRESENTAR AMOSTRA. 

80   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

9 

Bolinho individual recheado 40 g sabor baunilha com recheio 
de chocolate - Bolo individual sabor baunilha com recheio de 

chocolate. Produto composto de farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, farinha de soja, ovos, 
sal, água, fermento químico, aroma de baunilha. Recheio: Açúcar, 
dextrose, glicose, amido modificado, cacau em pó, estabilizante 
lecitina de soja, sal, aroma chocolate e conservador sorbato de 
potássio. Características, descrição e rotulagem de acordo com a 
NTA 57 do decreto 12.486, de 20/10/78 e legislação vigente. 
Embalagem: forma de papel individual com 40 gramas, 
acondicionadas em plástico atóxico, termossoldado. As 
embalagens devem conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de produto. Validade mínima de 
6 meses a partir da data de entrega.  Deverá ser fabricado a partir 
de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados 
bolos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar-se seco em excesso ou se 
esfarelando. APRESENTAR AMOSTRA. 

1200   UND R$ 0,00 R$ 0,00 

10 

Caldo de galinha em pó - pct de 1 kg - Caldo de galinha em pó, 

contendo basicamente carne de galinha desidratada, sal, 
glutamato monossódico, condimentos, e outros ingredientes 
desde que mencionados na embalagem. Embalados em pacotes 
de 1 a 2 kg em polietileno atóxico, acondicionados em caixa de 
papelão reforçado, com 10 Kg cada. Deverá apresentar rotulagem 
de acordo com a RDC nº 360, 2003 / ANVISA. Obs: Na data da 
entrega o produto não poderá ter validade inferior a 10 meses. A 

360   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 
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data de validade deverá constar da embalagem primária e da 
embalagem secundária. APRESENTAR AMOSTRA. 

11 

Canjiquinha - pacote 500 g - QUIRERA DE MILHO AMARELA 

ou CANJIQUINHA AMARELA, em pacotes de 500 g. Embalados 
em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta 
de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas, 
ausência de sujidades, parasitas ou larvas. A embalagem primária 
deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso 
líquido, prazo de validade, lote, número do registro no órgão 
competente. Embalagem secundária tipo fardo, resistente, selado, 
com capacidade para 24 pacotes. Acondicionada em sacos 
plásticos, íntegros e resistentes, atóxicos, embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, do produto.  
APRESENTAR AMOSTRA. 

80   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

12 

Cereal matinal de milho açúcarado - pct de 500g - Flocos 

açucarados de milho com sabor natural, obtidos a partir de milho 
sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e tostados, 
recobertos por açúcar refinado, extrato de malte, sal refinado, 
água, adicionados de proteínas (mínimo 6%), carboidratos 
(mínimo 85%), vitamina A (mínimo 2.000U.I.), Vit. B1(mínimo 
1,15mg/%), Vit. B2 (mínimo 1,30mg/100g), Niacina (mínimo 
10mg/100g), Vit. B6 (mínimo 1,50mg/%), Vit. B12 (mínimo 
0,75mg/%), Vit. C (mínimo 10mg/%), Ácido Fólico (mínimo 
0,15mg/%), Ferro (mínimo 11mg/%) e Zinco (mínimo de 12mg/%) 
– embalagem de 300g a 730g. APRESENTAR AMOSTRA. 

160   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

13 

Chá de ervas vários sabores - cx com 10 sachês - Chá de 

camomila, erva doce ou capim cidreira, em sachês, sem glúten. 
Em sachês envelopados individualmente de aprox. 2g cada. Caixa 
com 10 sachês. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade 
do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de 
vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entrega. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

80   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

14 

Chocolate em pó solúvel - cx de 200 g - Mínimo de 50% de 

cacau, composição: cacau em pó e lecitina de soja, estabilizante 
apresentar amostra e ficha técnica. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e 
número de registro. Fabricado de acordo com a legislação do 
CNNPA. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

80   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

15 

Chocolate granulado - pct de 150 g- Chocolate granulado, à 

base de açúcar, amido de milho, gordura vegetal, glucose em pó, 
cacau em pó, maltodextrina, sal. Pacote com 150 g, inviolado, livre 
de insetos,  microrganismos ou outras impurezas que venham a 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as 
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em 
legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir 
data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

200   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

16 

Coco ralado - pct de 100 g - Coco ralado seco sem açúcar. 

Deverá ser elaborado com endosperma procedente de frutos sãos 
e maduros não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com 
aspectos de fragmentos soltos e de cor branca. Parcialmente 
desengordurado com teor mínimo de lipídio de 3g em 100g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data da 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

120   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

17 

Colorau - 1 kg- Colorífico em pó fino homogêneo, obtido de frutos 

maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, de coloração 
amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de 

160   KG R$ 0,00 R$ 0,00 
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materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco 
plástico transparente e atóxico, hermeticamente vedado e 
resistente, embalado  em caixa de papelão reforçado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data da 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

18 

Creme de leite - lata 395 g - Embalado em lata, isenta de 

ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade 
do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e 
DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento 
da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

288   LT R$ 0,00 R$ 0,00 

19 

Ervilha - lata de 200 g - cx com 24 latas - Ervilhas em lata, isenta 

de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. 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, os 
recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração. Composição 
centesimal aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de lipídios e 13g 
de carboidratos – embalagem 24X200g. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

64   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

20 

Extrato de tomate 350 g - cx c/ 24 und - Extrato de tomate, 

concentrado, produto resultante da concentração da polpa de 
tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros 
selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento 
de sujidades e fermentação, acondicionada em latas de 370g, de 
flandres, com verniz sanitário, recravadas, sem estufamentos, 
sem vazamento, corrosão interna, e outras alterações, 
acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra, resistente, 
reforçada e lacrada. Aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro 
e sabor próprio. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e número 
do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

240   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

21 

Farinha de mandioca torrada de 1 Kg - Farinha de mandioca 

torrada. Produto obtido pela ligeira torração da raladura das raízes 
de mandioca, preferencialmente orgânica previamente 
descascada, lavada, isenta de radical cianeto e isentas de 
substâncias não comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar 
a denominação do produto de acordo com a sua designação e 
classificação. Embalados em pacotes de plástico transparente 
resistente e incolor acondicionados em fardos de plásticos 
reforçados de 10-20 kg. Deverá apresentar rotulagem de acordo 
com a RDC nº 360, 2003 / ANVISA. Obs.: Na data da entrega o 
produto não deverá apresentar validade inferior a 5 (cinco) meses. 
A data de validade deverá constar da embalagem primária e da 
embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária 
for transparente. APRESENTAR AMOSTRA. 

320   KG R$ 0,00 R$ 0,00 

22 

Farinha de milho amarela de 1 Kg - Farinha de milho amarela, 

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

120   KG R$ 0,00 R$ 0,00 
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identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data da 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

23 

Farinha de trigo - pct de 1 kg- Farinha de Trigo especial 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, cheiro próprio e 
sabor próprio. Com uma extração máx. de 20% e com teor máx. 
de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p. - 
embalagem 1kg. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir 
da data da entrega na unidade requisitante. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

1200   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

24 

Farinha Láctea - Lt de 400 g - Farinha láctea vitaminada, 

embalado em lata de alumínio sem estufamentos ou amassados 
com 400g, sabor natural, ingrediente: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, 
minerais, sal e aromatizantes, contendo glúten. Valor nutricional 
em 35g - mínimo 24g de carboidratos, 4g de proteína e 2,5g de 
lipídio - embalagem 400g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

60   LT R$ 0,00 R$ 0,00 

25 

Feijão carioquinha tipo 1 de 1 kg - fd com 30 kg - Feijão 

carioquinha, tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de grãos 
inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e 
espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

120   FD R$ 0,00 R$ 0,00 

26 

Fermento em pó - lt de 250 g - Fermento químico em pó - produto 

formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou 
umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir 
massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, 
aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no 
ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato 
monocálcico - embalagem 250g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

240   LT R$ 0,00 R$ 0,00 

27 

Fubá de milho - pct de 1 kg - Fubá mimoso de milho, embalagem 

1 kg, produto obtido pela moagem do grão de milho, 
preferencialmente orgânico, desgerminado ou não, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou 
rançosos, com umidade máxima de 15%p/p, com acidez máxima 
de 5%p/p, com no mínimo de 7%p/p de proteína. Com o 
rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso 
antes da cocção. APRESENTAR AMOSTRA. 

240   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

28 

Gelatina de 40 g - cx com 36 und - Pó para gelatina sabores 

variados, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, 
açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificiais de 
morango ou framboesa e corantes artificiais vermelho bordeaux-s 
e amarelo crepúsculo. Com ausência de umidade, sujidades, 

240   CX R$ 0,00 R$ 0,00 
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parasitos e larvas. Composição nutricional na porção de 15,4g de 
gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g de 
gorduras totais. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

29 

Gelatina diet de 40 g - cx com 36 und - Gelatina alimentícia, 

dietética, sabores variados, com ausência de umidade, sujidades, 
parasitos e larvas. O PRODUTO DEVE SER ESPECÍFICO PARA 
DIETAS COM RESTRIÇÃO DE AÇÚCARES (DIABÉTICOS). A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

36   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

30 

Geleia de frutas - pote 230 g - Geleia de frutas cremosa, produto 

obtido pela cocção de frutas, inteiras ou em pedaços. Deverá ser 
preparado através de frutas sãs e limpo, isentas de matéria 
terrosa, de parasitos e larvas, de detritos animais ou vegetais, e 
de fermentações. Poderá ser adicionado de glicose ou açúcar 
invertido. Não deverá conter substâncias estranhas à sua 
composição normal, nem poderá ser colorido e nem aromatizado 
artificialmente. Deverá estar isento de pedunculos e de cascas, 
mas poderá conter fragmentos da fruta utilizada no preparo do 
produto. Será tolerada a adição de acidulantes e de pectina para 
compensar qualquer deficiência no conteúdo natural de pectina ou 
de acidez da fruta. No rótulo deverá constar a denominação 
genérica “geleia”, seguida do nome da fruta de origem e a 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima 6 (seis) 
meses a partir da data de fabricação. APRESENTAR AMOSTRA. 

120   POTE R$ 0,00 R$ 0,00 

31 

Leite condensado - lt de 395 g - Obtido pela desidratação do 

leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado em lata limpas, 
isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que 
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 
Atender as exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, 
conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

300   LT R$ 0,00 R$ 0,00 

32 

Leite de soja - 1 L - Leite de soja líquido, homogêneo, caixa de 1 

L, embalagem terta pack, 0% lactose  e 0% colesterol, fonte de 
proteínas, cálcio, zinco, vitaminas  A, B2, B6, B12, C, D, E, ácido 
fólicom e com o mesmo teor de cálcio do leite. Aroma idêntico ao 
natural de baunilha, sem sabor residual amargo.  A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

90   L R$ 0,00 R$ 0,00 

33 

Macarrão com ovos de letrinhas - pct de 500 g - Macarrão tipo 

letrinhas com ovos, deverá ser fabricado 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. – emb. 500g.  A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

480   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 
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validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

34 

Macarrão sêmola Ave Maria 500 g - fd 20 pct - Macarrão tipo 

ave-maria ou argolinha com 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. 
Embalagem de 500g.  A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

100   FD R$ 0,00 R$ 0,00 

35 

Macarrão com sêmola parafuso 500 g - fd 20 pct - Macarrão 

tipo parafuso com 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. – 
emb. 500g. Embalagem de 500g, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados.  A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

240   FD R$ 0,00 R$ 0,00 

36 

Margarina vegetal 500 g - cx com 6 kg - Margarina produzida 

exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, em potes 
de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e 
o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo contendo peso líquido 250g. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

120   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

37 

Milho de canjica - pct 500 g - Canjica de milho branco tipo 1, 

contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas 
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos 
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade - emb. 
500g  A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

60   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

38 

Milho para pipoca - pct de 500 g - Milho para pipoca tipo 1, 

preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias 
terrosas e parasitos e de detritos animais ou vegetais com no 
máximo de 15% de umidade - emb. 500g.  A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

240   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

39 

Milho verde de 200g - Cx de 24 unidades - Milho verde em grãos 

selecionados. Embalado em lata, isenta de ferrugem, não 
amassada, não estufada, resistente. Produto obtido do cozimento 
de grãos de milho verde, imersos em líquido de cobertura 

96   CX R$ 0,00 R$ 0,00 
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apropriada, submetidas a processo tecnológico adequado antes 
ou depois de hermeticamente fechados nos recipientes utilizados. 
O produto deverá apresentar rotulagem de acordo com a RDC 
nº360, 2003 / ANVISA. Obs.: na data da entrega produto não 
deverá apresentar validade inferior a 10 meses.  A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. A data de validade deverá 
constar da embalagem primária e da embalagem secundária. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

40 

Óleo de soja refinado de 900ml - Cx de 20 latas - Óleo de soja 

refinado. Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não 
amassadas, sem estufamentos, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo, contendo 500 
ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e número do 
registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

240   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

41 

Orégano - pct de 10 g - Orégano obtido da folha de Origanum 

vulgaris, sã, limpa e seca. Atendendo as condições gerais da NTA 
70 do Código Sanitário Municipal de Alimentos. Acondicionado em 
saco plástico resistente e hermeticamente fechado, devidamente 
rotulado nos aspectos qualitativo, quantitativo, constando o prazo 
de validade, peso líquido, marca comercial, procedência de 
fabricação, número de registro no órgão competente e demais 
dados conforme as disposições da legislação vigente. O produto 
deverá apresentar no mínimo 6 (seis) meses de validade a partir 
da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

60   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

42 

Sal refinado - pct de 1 kg - Sal refinado, iodado, com granulação 

uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de 
cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 
10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a 
Legislação Federal Específica. Embalagem 1kg. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

960   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

43 

Suco de frutas de caixinha 200 ml - caixa 24 und - Suco tipo 

néctar, sabores uva ou morango, pasteurizado e homogeinizado. 
INGREDIENTES: Água, polpa de fruta (40%) e açúcar, acidulante 
Ácido Cítrico INS 330, antioxidante ácido ascórbico INS 300, 
vitamina C e conservadores Sorbato de Potássio INS 202. Não 
deverá conter metabissulfito de sódio e benzoato de sódio. Prazo 
de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega do 
produto. Embalagem individual, longa vida em polietileno de baixa 
densidade, resistente e hermeticamente fechada, contendo 200 
ml, acompanhada de canudinho plástico embalado.  Suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
42/13(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 05/07, 
RDC 14/14. APRESENTAR AMOSTRA. 

36   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

44 

Tempero preparado sal e alho pote de 1 kg - Tempero alho e 

sal sem pimenta. Valor nutricional em 5g: 1g de carboidrato, 
máximo de 5mg colesterol, 1685mg de sódio - emb. 1kg A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as 
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em 
legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir 
data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

100   POT R$ 0,00 R$ 0,00 

45 

Trigo para kibe - pct 500 g - Grãos limpos processados 

acondicionado em saco plástico transparente limpo, não violado, 
resistente, que garantam a integridade do produto. Pacote com 
500 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do 

240   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 
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produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de 
vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entrega. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

46 

Vinagre branco de 750 g - cx com 12 und - Vinagre branco isento 

de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre 
de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, 
acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, 
hermeticamente fechado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data 
de validade, quantidade do produto e atender as especificações 
técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. 
Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

60   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

Valor Total R$ 0,00 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – No valor total para o fornecimento dos materiais deste contrato 
incluem-se todo o custo e benefício decorrente do fornecimento executado e horas 
extraordinárias, noturnas, dominicais e feriados, bem como todos os tributos ou encargos de 
qualquer natureza devidos pela CONTRATADA aos poderes públicos Federal, Estadual ou 
Municipal, diretamente relacionados com o objeto desta contratação, comprometendo-se a 
mesma a saldá-los por sua conta, nos prazos e na forma da lei. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE FORNECIMENTO  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega do material deverá ser parcelada mediante solicitação 

escrita, denominada Pedido de Compra.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – A entrega deverá ocorrer única e exclusivamente no prédio do Setor 

de Merenda Escolar, situado na Rua Coronel Nabor Nogueira Santos, 145 Centro – 

Paraibuna/SP, salvas as alterações informadas pelo Setor de Alimentação Escolar da Diretoria 

Municipal de Educação, por conveniência da Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A entrega deverá ocorrer no horário das 09:00 (nove) às 11:00 

(onze) horas e das 13:00 (treze) às 16:00 (dezesseis) horas  

PARÁGRAFO QUARTO – A entrega deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento 

da Pedido de Compra 

PARÁGRAFO QUINTO – O objeto contratado será recebido provisoriamente, para efeito de 
posterior verificação da conformidade dos materiais com as respectivas especificações e, 
definitivamente, depois de verificada sua qualidade, nos prazos estabelecidos e de acordo com 
o disposto na lei, salvo as prorrogações concedidas pela contratante. 
PARÁGRAFO SEXTO – A Contratada garantirá a qualidade e as especificações do material a 
ser entregue, durante todo o período abrangido pela presente licitação, e será responsável pela 
substituição em até 72 (setenta e duas) horas de qualquer item que esteja fora das exigências 
e/ou características legais contratadas independentemente de notificação formal da Unidade. 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Na hipótese da CONTRATADA se negar a retirar o “Pedido de 
Compra”, o mesmo deverá ser enviado pelo correio, registrado, considerando-se como 
efetivamente recebido na data do registro para todos os efeitos legais, devendo tal circunstância 
ser publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, como também deverá ser notificado o 
representante da Contratada. 
PARÁGRAFO OITAVO – A CONTRATADA fica obrigada a atender todas as todos os “Pedidos 
de Compra” expedidos durante a vigência deste contrato, dentro do estabelecido no parágrafo 
primeiro da cláusula terceira, podendo haver atendimento além da quantidade prevista, a critério 
da Administração, mediante prévia justificativa, com ou sem a anuência da CONTRATADA, 
devidamente formalizada, conforme § 1º do artigo 65 da Lei Federal Nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Para perfeita consecução do presente objeto, durante todo o período de vigência 

contratual, a CONTRATADA: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Informará, sempre que solicitada, o andamento do fornecimento, 
possibilitando um perfeito acompanhamento de seu desenvolvimento, bem como facilitará a 
fiscalização da entrega do objeto contratado, em qualquer dia e horário, prestando todos os 
esclarecimentos devidos. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Responsabilizar-se-á, exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da entrega do objeto. Também correrão por 
conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com viagens, passagens, combustível, 
pedágio, refeições, hospedagem e tudo o mais necessário à mobilização de pessoal para perfeita 
execução do objeto contratado, exceto nos casos expressamente previstos. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Manter-se-á, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como com as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
PARÁGRAFO QUARTO – Informará à Administração Pública a ocorrência de qualquer fato ou 
condições que possam atrasar ou impedir o fornecimento do produto contratado, no todo ou em 
parte, observados os prazos fixados, inclusive quanto às medidas a serem tomadas visando à 
imediata correção da situação, de forma que não ocorra solução de continuidade do fornecimento 
do produto. 
PARÁGRAFO QUINTO – Deverá reparar, às suas expensas, os objetos rejeitados pela 
Administração Pública, que forem fornecidos em desacordo com as especificações do edital, 
normas aplicáveis, imediatamente, independentemente de comunicação escrita, por outro com 
a especificação exigida.  
PARÁGRAFO SEXTO – Responderá objetivamente pelos danos causados pelos seus 
empregados ou prepostos a qualquer título, aos bens da CONTRATANTE ou de terceiros, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, por conta de haver fiscalização ou 
acompanhamento pelo Município. 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Assumirá integral responsabilidade pelo fornecimento, para a perfeita 
e ininterrupta entrega dos produtos. 
PARÁGRAFO OITAVO – Cumprirá as diretrizes e elementos estabelecidos e informados pela 
CONTRATANTE. 
 
CLAÚSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Emitido o Pedido de Compra, obriga-se a CONTRATANTE a: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Realizar os pagamentos das notas fiscais apresentadas, na forma 
estabelecida na cláusula nona. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Para a perfeita realização do contrato, será dever da Contratante 
garantir à Contratada autonomia para o fornecimento, reservando-se, contudo, no direito de 
exercer a mais completa fiscalização, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades 
contratuais e legais. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Acompanhar, o fornecimento e o recebimento dos materiais 
correspondentes ao contrato, e prestar toda assistência e a orientação que se fizerem 
necessárias. 
 
CLAUSULA SETIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do contrato será acompanhado, fiscalizado, recebido e 
atestado pela servidora Celina Andrade, como representante da Prefeitura Municipal de 
Paraibuna. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
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das faltas ou defeitos observados, bem como será responsável pelo recebimento do produto e 
encaminhamento da nota fiscal para a liquidação da despesa, atestando o cumprimento de todas 
as especificações exigidas.  
PARÁGRAFO TERCEIRO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das 
medidas convenientes. 
PARÁGRAFO QUARTO – O licitante vencedor deverá indicar no ato da assinatura do contrato 
preposto, aceito pela Prefeitura Municipal de Paraibuna, para representá-la sempre que for 
necessário. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente 
contrato, sem a anuência da autoridade competente, manifestada após o reconhecimento da 
ocorrência de motivo justificado e formalizado, mediante o qual se mantenha a integral 
responsabilidade da mesma contratada pelo fornecimento satisfatório do objeto licitado. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS 

O pagamento pelo item que compõe o objeto desta licitação ocorrerá após empenho e 
consequente liquidação da despesa, em 30 (trinta) dias da aceitação da competente nota fiscal 
de entrega do objeto, após o confronto do mesmo com as especificações conforme parágrafo 
primeiro da cláusula terceira. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de irregularidade(s) do objeto entregue e/ou na 
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) 
regularização(ões). 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem 
expediente na Prefeitura, tal prazo estender-se-á até o primeiro dia útil subsequente. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os preços ajustados não sofrerão qualquer reajuste, na vigência 
do contrato. 
PARÁGRAFO QUARTO – Os arquivos na extensão “.xml” referentes à Nota Fiscal Eletrônica 
deverão ser encaminhados para o e-mail: nfe@paraibuna.sp.gov.br. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para pagamento do objeto da presente licitação correrão por 
conta das dotações orçamentárias a seguir especificadas. 

 
 

Fonte de Recurso: 01 Tesouro / 05 Transferências e Convênios Federais – Vinculados 
 

02.03.05 – Setor de Merenda Escolar 
12.306.0004.2016 – Manutenção de Ações da Merenda Escolar 
3.3.90.30 – Material de Consumo 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

Constituem motivos para rescisão do contrato: 
I – Os previstos na cláusula décima segunda. 
II – O descumprimento, total ou parcial, das cláusulas contratuais, especificações ou prazos, ou, 
ainda, seu cumprimento de forma lenta ou irregular; 
III – O atraso injustificado no início do fornecimento; 
IV – A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
V – O desatendimento às determinações regulares da autoridade competente designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado; 
VI – A decretação de falência da CONTRATADA, bem como sua dissolução societária; 
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VII – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do objeto contratado; 
VIII – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Prefeito Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 
IX – A supressão, por parte da Administração Pública, do objeto, acarretando modificação no 
valor inicial do contrato, além do limite previsto no §1º, do artigo 65, da Lei Federal N°. 8.666/93; 
X – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos ao 
cumprimento do contrato; 
XI – Os demais casos arrolados nos incisos do artigo 78, da Lei Federal N°. 8.666/93. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das hipóteses acima arroladas, a rescisão do presente 
contrato poderá ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo de licitação, desde que conveniente à Administração Pública. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA desde já reconhece os direitos da 
CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa previstos no artigo 77 e seguintes, da Lei 
Federal N°.8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a, além das sanções previstas na legislação 
pertinente, à penalidade de multa contratual calculada da seguinte forma: 
I – Multa pela recusa da licitante em assinar o Termo de Contrato: 10% (dez por cento) sobre o 
valor total da contratação. 
II – Multa por dia de atraso para o início do fornecimento: 1,0% (um por cento) por dia sobre o 
valor do Contrato, até o máximo de 15 (quinze) dias, após o que será considerada inexecução 
total. 
III – Multa pelo descumprimento de cláusula contratual, ou das disposições contidas no 
instrumento convocatório: 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia, até o máximo 
de 15 (quinze) dias, após o que será considerada inexecução total. 
IV – Multa pelo não atendimento de eventuais exigências formuladas por responsável pelo 
recebimento dos produtos: 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste. 
V – Multa por inexecução parcial do ajuste: 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela 
inexecutada. 
VI – Multa por inexecução total do ajuste: 30% (trinta por cento) sobre o seu valor. 
VII – As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
VIII – O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 
empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será 
descontado da importância que a mesma tenha a receber da Prefeitura Municipal de Paraibuna.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como 
dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento da multa acima mencionada não obsta a possibilidade 
de rescisão do ajuste celebrado, sem prejuízo do disposto no caput desta cláusula. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades de que trata esta cláusula, será 
observado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente 
assegurados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ADITAMENTO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Administração Pública poderá autorizar, quando reconhecer a 

ocorrência de força maior ou conveniência administrativa, alteração contratual de que decorra 

variação do valor do contrato ou modificação no prazo de sua execução, bem como a forma, 

redução ou acréscimo do objeto contratado, nos limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da 
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Lei Federal N°. 8.666/93, a qual se formalizará mediante Termo Aditivo, que será incorporado ao 

presente instrumento.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – As solicitações para celebração de Termo Aditivo deverão ser 
protocolizadas junto a Divisão de Gestão Administrativa no horário das 09:00 (nove) às 11:00 
(onze) horas e das 13:00 (treze) às 16:00 (dezesseis) horas, devendo ser encaminhadas em 03 
(três) vias de igual teor para posterior análise técnica e jurídica de sua aceitabilidade. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – As solicitações para celebração de Termo Aditivo, 
obrigatoriamente, deverão conter referência a licitação de origem e justificativa que comprove 
tecnicamente a sua necessidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Paraibuna, com renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da entrega do presente contrato. E, por 
estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 01 (uma) via para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 
Paraibuna, ___ de ____________ de 2020. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA 
Victor de Cassio Miranda  

Prefeito Municipal 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA 
Assinatura do Responsável  

Contratada 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA 
Celina de Andrade  

Acompanhamento e Fiscalização 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 0013/2020 

 

MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0923/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 0013/2020 

EDITAL N° 0077/2020 

CONTRATO N°. aaaa/2020 

 

__________________(nome da empresa), sediada na __________________(rua, avenida, 

travessa, etc.), N°. _____, (cidade) _____________, (estado)____, inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o  N°._____________, por seu representante legal 

___________________(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), portador(a) da Carteira de 

Identidade N°._________________ e do CPF N°._______________________: 

 

Firma o presente Termo de Compromisso de Fornecimento de todos os itens relativos à 

Contrato N°. 0038/2020, nas quantidades preestabelecidas, submetendo-se ao cumprimento de 

todas as suas normas, diretrizes, cláusulas e itens nela estabelecidas, garantindo ainda o 

princípio da vinculação ao edital e regendo-se pela Lei Federal N°. 10.520 de 17 de julho de 

2002, bem como o Decreto Municipal N°. 2.123 de 28 de fevereiro de 2007 e Decreto Municipal 

N°. 2540 de 08 de setembro de 2011, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei Federal 

N°. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei Federal Complementar 

N°. 123/2006 e 147/2014 e Lei Municipal Complementar N°. 0032 de 29 de junho de 2011. 

 

_________, _____ de ______ de 2020. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura e qualificação do representante legal 

(CARGO, CPF, RG) 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2020 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

Item Descrição do material / serviço Quant. Marca Unid. 
Média por 

item 
Média Total 

por item 

1 

Achocolatado em pó pct de 400 g - cx de 9,6 kg - Achocolatado 

em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela  mistura do cacau em pó 
solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou soro, extra, 
constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha , 
sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade 
máxima de 3%. Acondicionado em pacote de polietileno, 
recipiente de polietileno ou de folha de flandres, íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo. Contendo 
aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

300   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

2 

Açúcar cristal 5 kg - fd 30 kg - Açúcar cristal, branco de 1º 

qualidade, a embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data da 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

160   FD R$ 0,00 R$ 0,00 

3 

Açúcar refinado de 01 kg - fd com 10 kg - Açúcar refinado 

amorfo de primeira qualidade. Obtido de cana de açúcar, com 
aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose 
mínimo de 99%P/P e umidade máxima de 0,3%P/P, sem 
fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e 
detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos 
íntegros hermeticamente fechados contendo 01 kg, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, ata de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir da data da entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

120   FD R$ 0,00 R$ 0,00 

4 

Adoçante líquido cliclamato de sódio - frasco 100 ml - A base 

de ciclamato de sódio, não apresentar na composição xintol ou 
sorbitol ou frutose, frascos de polietileno atóxico. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, quantidade 
do produto, número de registro. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Registro no 
ministério da saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De 
acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 
83(Decreto 12.486/78). APRESENTAR AMOSTRA. 

60   
FRAS
CO 

R$ 0,00 R$ 0,00 

5 

Amido de milho - 1 kg - Amido de milho, produto amiláceo 

extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo 
estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, 
deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os 
dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de 
amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. – embalagem de 
500g a 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

120   KG R$ 0,00 R$ 0,00 
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6 

Arroz tipo 01 de 5 kg - fd de 30 kg - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, 

constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, 
isento de sujidades e materiais estranhos, com rendimento após o 
cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da 
cocção, devendo também apresentar coloração branca, grãos 
íntegros e soltos após cozimento. Embalagem de 5 kg em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade do produto até o momento 
do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

320   FD R$ 0,00 R$ 0,00 

7 

Biscoito salgado embalagem individual - 26 g - cx com 30 pct 
de 6 und - BISCOITO TIPO CLUB, quadrado, salgado original, 

sem recheio, sem gordura trans, pacote com 6 unidades de 26 
gramas cada, embalagem individualmente, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 
Acondicionado em embalagens plásticas atóxicas, fechadas, 
reembaladas em caixa de papel vedada.  Ingredientes: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, 
açúcar invertido, sal, cálcio, maltodextrina, vitaminas (niacina, 
riboflavina, tiamina), fermentos químicos fosfato monocálcico e 
bicarbonato de sódio. As embalagens devem conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade de produto. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. O biscoito deverá 
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

12   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

8 

Biscoito tipo água e sal - caixa de 8 kg - Biscoito salgado, tipo 

cream cracker, composição básica: farinha de trigo, gordura 
vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. 
Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em 
caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de características organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. APRESENTAR AMOSTRA. 

80   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

9 

Bolinho individual recheado 40 g sabor baunilha com recheio 
de chocolate - Bolo individual sabor baunilha com recheio de 

chocolate. Produto composto de farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, farinha de soja, ovos, 
sal, água, fermento químico, aroma de baunilha. Recheio: Açúcar, 
dextrose, glicose, amido modificado, cacau em pó, estabilizante 
lecitina de soja, sal, aroma chocolate e conservador sorbato de 
potássio. Características, descrição e rotulagem de acordo com a 
NTA 57 do decreto 12.486, de 20/10/78 e legislação vigente. 
Embalagem: forma de papel individual com 40 gramas, 
acondicionadas em plástico atóxico, termossoldado. As 
embalagens devem conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de produto. Validade mínima de 
6 meses a partir da data de entrega.  Deverá ser fabricado a partir 
de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados 
bolos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos 

1200   UND R$ 0,00 R$ 0,00 
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anormais, não podendo apresentar-se seco em excesso ou se 
esfarelando. APRESENTAR AMOSTRA. 

10 

Caldo de galinha em pó - pct de 1 kg - Caldo de galinha em pó, 

contendo basicamente carne de galinha desidratada, sal, 
glutamato monossódico, condimentos, e outros ingredientes 
desde que mencionados na embalagem. Embalados em pacotes 
de 1 a 2 kg em polietileno atóxico, acondicionados em caixa de 
papelão reforçado, com 10 Kg cada. Deverá apresentar rotulagem 
de acordo com a RDC nº 360, 2003 / ANVISA. Obs: Na data da 
entrega o produto não poderá ter validade inferior a 10 meses. A 
data de validade deverá constar da embalagem primária e da 
embalagem secundária. APRESENTAR AMOSTRA. 

360   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

11 

Canjiquinha - pacote 500 g - QUIRERA DE MILHO AMARELA 

ou CANJIQUINHA AMARELA, em pacotes de 500 g. Embalados 
em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta 
de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas, 
ausência de sujidades, parasitas ou larvas. A embalagem primária 
deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso 
líquido, prazo de validade, lote, número do registro no órgão 
competente. Embalagem secundária tipo fardo, resistente, selado, 
com capacidade para 24 pacotes. Acondicionada em sacos 
plásticos, íntegros e resistentes, atóxicos, embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, do produto.  
APRESENTAR AMOSTRA. 

80   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

12 

Cereal matinal de milho açúcarado - pct de 500g - Flocos 

açucarados de milho com sabor natural, obtidos a partir de milho 
sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e tostados, 
recobertos por açúcar refinado, extrato de malte, sal refinado, 
água, adicionados de proteínas (mínimo 6%), carboidratos 
(mínimo 85%), vitamina A (mínimo 2.000U.I.), Vit. B1(mínimo 
1,15mg/%), Vit. B2 (mínimo 1,30mg/100g), Niacina (mínimo 
10mg/100g), Vit. B6 (mínimo 1,50mg/%), Vit. B12 (mínimo 
0,75mg/%), Vit. C (mínimo 10mg/%), Ácido Fólico (mínimo 
0,15mg/%), Ferro (mínimo 11mg/%) e Zinco (mínimo de 12mg/%) 
– embalagem de 300g a 730g. APRESENTAR AMOSTRA. 

160   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

13 

Chá de ervas vários sabores - cx com 10 sachês - Chá de 

camomila, erva doce ou capim cidreira, em sachês, sem glúten. 
Em sachês envelopados individualmente de aprox. 2g cada. Caixa 
com 10 sachês. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade 
do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de 
vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entrega. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

80   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

14 

Chocolate em pó solúvel - cx de 200 g - Mínimo de 50% de 

cacau, composição: cacau em pó e lecitina de soja, estabilizante 
apresentar amostra e ficha técnica. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e 
número de registro. Fabricado de acordo com a legislação do 
CNNPA. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

80   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

15 

Chocolate granulado - pct de 150 g- Chocolate granulado, à 

base de açúcar, amido de milho, gordura vegetal, glucose em pó, 
cacau em pó, maltodextrina, sal. Pacote com 150 g, inviolado, livre 
de insetos,  microrganismos ou outras impurezas que venham a 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as 
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em 
legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir 
data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

200   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

16 

Coco ralado - pct de 100 g - Coco ralado seco sem açúcar. 

Deverá ser elaborado com endosperma procedente de frutos sãos 
e maduros não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com 

120   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 
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aspectos de fragmentos soltos e de cor branca. Parcialmente 
desengordurado com teor mínimo de lipídio de 3g em 100g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data da 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

17 

Colorau - 1 kg- Colorífico em pó fino homogêneo, obtido de frutos 

maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, de coloração 
amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de 
materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco 
plástico transparente e atóxico, hermeticamente vedado e 
resistente, embalado  em caixa de papelão reforçado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data da 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

160   KG R$ 0,00 R$ 0,00 

18 

Creme de leite - lata 395 g - Embalado em lata, isenta de 

ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade 
do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e 
DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento 
da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

288   LT R$ 0,00 R$ 0,00 

19 

Ervilha - lata de 200 g - cx com 24 latas - Ervilhas em lata, isenta 

de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. 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, os 
recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração. Composição 
centesimal aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de lipídios e 13g 
de carboidratos – embalagem 24X200g. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

64   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

20 

Extrato de tomate 350 g  - cx c/ 24 und - Extrato de tomate, 

concentrado, produto resultante da concentração da polpa de 
tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros 
selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento 
de sujidades e fermentação, acondicionada em latas de 370g, de 
flandres, com verniz sanitário, recravadas, sem estufamentos, 
sem vazamento, corrosão interna, e outras alterações, 
acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra, resistente, 
reforçada e lacrada. Aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro 
e sabor próprio. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e número 
do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

240   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

21 

Farinha de mandioca torrada de 1 Kg - Farinha de mandioca 

torrada. Produto obtido pela ligeira torração da raladura das raízes 
de mandioca, preferencialmente orgânica previamente 
descascada, lavada, isenta de radical cianeto e isentas de 
substâncias não comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar 
a denominação do produto de acordo com a sua designação e 
classificação. Embalados em pacotes de plástico transparente 
resistente e incolor acondicionados em fardos de plásticos 
reforçados de 10-20 kg. Deverá apresentar rotulagem de acordo 
com a RDC nº 360, 2003 / ANVISA. Obs.: Na data da entrega o 
produto não deverá apresentar validade inferior a 5 (cinco) meses. 
A data de validade deverá constar da embalagem primária e da 

320   KG R$ 0,00 R$ 0,00 
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embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária 
for transparente. APRESENTAR AMOSTRA. 

22 

Farinha de milho amarela de 1 Kg - Farinha de milho amarela, 

produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, 
desgerminado ou não, previamente macerado socado e 
peneirado, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs 
e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão 
estar úmidas ou rançosas, com umidade máxima de 14%p/p, com 
acidez máxima de 2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de proteína – 
emb. 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data da 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

120   KG R$ 0,00 R$ 0,00 

23 

Farinha de trigo - pct de 1 kg- Farinha de Trigo especial 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, cheiro próprio e 
sabor próprio. Com uma extração máx. de 20% e com teor máx. 
de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p. - 
embalagem 1kg. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir 
da data da entrega na unidade requisitante. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

1200   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

24 

Farinha Láctea - Lt de 400 g - Farinha láctea vitaminada, 

embalado em lata de alumínio sem estufamentos ou amassados 
com 400g, sabor natural, ingrediente: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, 
minerais, sal e aromatizantes, contendo glúten. Valor nutricional 
em 35g - mínimo 24g de carboidratos, 4g de proteína e 2,5g de 
lipídio - embalagem 400g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

60   LT R$ 0,00 R$ 0,00 

25 

Feijão carioquinha tipo 1 de 1 kg - fd com 30 kg - Feijão 

carioquinha, tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de grãos 
inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e 
espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

120   FD R$ 0,00 R$ 0,00 

26 

Fermento em pó - lt de 250 g - Fermento químico em pó - produto 

formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou 
umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir 
massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, 
aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no 
ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato 
monocálcico - embalagem 250g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

240   LT R$ 0,00 R$ 0,00 

27 

Fubá de milho - pct de 1 kg - Fubá mimoso de milho, embalagem 

1 kg, produto obtido pela moagem do grão de milho, 
preferencialmente orgânico, desgerminado ou não, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 

240   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 
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matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou 
rançosos, com umidade máxima de 15%p/p, com acidez máxima 
de 5%p/p, com no mínimo de 7%p/p de proteína. Com o 
rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso 
antes da cocção. APRESENTAR AMOSTRA. 

28 

Gelatina de 40 g - cx com 36 und - Pó para gelatina sabores 

variados, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, 
açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificiais de 
morango ou framboesa e corantes artificiais vermelho bordeaux-s 
e amarelo crepúsculo. Com ausência de umidade, sujidades, 
parasitos e larvas. Composição nutricional na porção de 15,4g de 
gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g de 
gorduras totais. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

240   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

29 

Gelatina diet de 40 g - cx com 36 und - Gelatina alimentícia, 

dietética, sabores variados, com ausência de umidade, sujidades, 
parasitos e larvas. O PRODUTO DEVE SER ESPECÍFICO PARA 
DIETAS COM RESTRIÇÃO DE AÇÚCARES (DIABÉTICOS). A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

36   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

30 

Geleia de frutas - pote 230 g - Geleia de frutas cremosa, produto 

obtido pela cocção de frutas, inteiras ou em pedaços. Deverá ser 
preparado através de frutas sãs e limpo, isentas de matéria 
terrosa, de parasitos e larvas, de detritos animais ou vegetais, e 
de fermentações. Poderá ser adicionado de glicose ou açúcar 
invertido. Não deverá conter substâncias estranhas à sua 
composição normal, nem poderá ser colorido e nem aromatizado 
artificialmente. Deverá estar isento de pedunculos e de cascas, 
mas poderá conter fragmentos da fruta utilizada no preparo do 
produto. Será tolerada a adição de acidulantes e de pectina para 
compensar qualquer deficiência no conteúdo natural de pectina ou 
de acidez da fruta. No rótulo deverá constar a denominação 
genérica “geleia”, seguida do nome da fruta de origem e a 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima 6 (seis) 
meses a partir da data de fabricação. APRESENTAR AMOSTRA. 

120   POTE R$ 0,00 R$ 0,00 

31 

Leite condensado - lt de 395 g - Obtido pela desidratação do 

leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado em lata limpas, 
isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que 
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 
Atender as exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, 
conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

300   LT R$ 0,00 R$ 0,00 

32 

Leite de soja - 1 L - Leite de soja líquido, homogêneo, caixa de 1 

L, embalagem terta pack, 0% lactose  e 0% colesterol, fonte de 
proteínas, cálcio, zinco, vitaminas  A, B2, B6, B12, C, D, E, ácido 
fólicom e com o mesmo teor de cálcio do leite. Aroma idêntico ao 
natural de baunilha, sem sabor residual amargo.  A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

90   L R$ 0,00 R$ 0,00 

33 
Macarrão com ovos de letrinhas - pct de 500 g - Macarrão tipo 

letrinhas com ovos, deverá ser fabricado a partir de matérias 
480   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 
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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. – emb. 500g.  A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

34 

Macarrão sêmola Ave Maria 500 g - fd 20 pct - Macarrão tipo 

ave-maria ou argolinha com 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. 
Embalagem de 500g.  A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

100   FD R$ 0,00 R$ 0,00 

35 

Macarrão com sêmola parafuso 500 g - fd 20 pct - Macarrão 

tipo parafuso com 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. – 
emb. 500g. Embalagem de 500g, em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados.  A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

240   FD R$ 0,00 R$ 0,00 

36 

Margarina vegetal 500 g - cx com 6 kg - Margarina produzida 

exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, em potes 
de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e 
o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo contendo peso líquido 250g. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

120   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

37 

Milho de canjica - pct 500 g - Canjica de milho branco tipo 1, 

contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas 
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos 
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade - emb. 
500g  A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

60   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

38 

Milho para pipoca - pct de 500 g - Milho para pipoca tipo 1, 

preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias 
terrosas e parasitos e de detritos animais ou vegetais com no 

240   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 
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máximo de 15% de umidade - emb. 500g.  A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. APRESENTAR AMOSTRA. 

39 

Milho verde de 200g - Cx de 24 unidades - Milho verde em grãos 

selecionados. Embalado em lata, isenta de ferrugem, não 
amassada, não estufada, resistente. Produto obtido do cozimento 
de grãos de milho verde, imersos em líquido de cobertura 
apropriada, submetidas a processo tecnológico adequado antes 
ou depois de hermeticamente fechados nos recipientes utilizados. 
O produto deverá apresentar rotulagem de acordo com a RDC 
nº360, 2003 / ANVISA. Obs.: na data da entrega produto não 
deverá apresentar validade inferior a 10 meses.  A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. A data de validade deverá 
constar da embalagem primária e da embalagem secundária. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

96   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

40 

Óleo de soja refinado de 900ml - Cx de 20 latas - Óleo de soja 

refinado. Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não 
amassadas, sem estufamentos, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo, contendo 500 
ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e número do 
registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

240   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

41 

Orégano - pct de 10 g - Orégano obtido da folha de Origanum 

vulgaris, sã, limpa e seca. Atendendo as condições gerais da NTA 
70 do Código Sanitário Municipal de Alimentos. Acondicionado em 
saco plástico resistente e hermeticamente fechado, devidamente 
rotulado nos aspectos qualitativo, quantitativo, constando o prazo 
de validade, peso líquido, marca comercial, procedência de 
fabricação, número de registro no órgão competente e demais 
dados conforme as disposições da legislação vigente. O produto 
deverá apresentar no mínimo 6 (seis) meses de validade a partir 
da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

60   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

42 

Sal refinado - pct de 1 kg - Sal refinado, iodado, com granulação 

uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de 
cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 
10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a 
Legislação Federal Específica. Embalagem 1kg. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

960   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

43 

Suco de frutas de caixinha 200 ml - caixa 24 und - Suco tipo 

néctar, sabores uva ou morango, pasteurizado e homogeinizado. 
INGREDIENTES: Água, polpa de fruta (40%) e açúcar, acidulante 
Ácido Cítrico INS 330, antioxidante ácido ascórbico INS 300, 
vitamina C e conservadores Sorbato de Potássio INS 202. Não 
deverá conter metabissulfito de sódio e benzoato de sódio. Prazo 
de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega do 
produto. Embalagem individual, longa vida em polietileno de baixa 
densidade, resistente e hermeticamente fechada, contendo 200 
ml, acompanhada de canudinho plástico embalado.  Suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
42/13(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 05/07, 
RDC 14/14. APRESENTAR AMOSTRA. 

36   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

44 

Tempero preparado sal e alho pote de 1 kg - Tempero alho e 

sal sem pimenta. Valor nutricional em 5g: 1g de carboidrato, 
máximo de 5mg colesterol, 1685mg de sódio - emb. 1kg A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 

100   POT R$ 0,00 R$ 0,00 
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fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as 
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em 
legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir 
data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA. 

45 

Trigo para kibe - pct 500 g - Grãos limpos processados 

acondicionado em saco plástico transparente limpo, não violado, 
resistente, que garantam a integridade do produto. Pacote com 
500 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do 
produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de 
vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entrega. APRESENTAR 
AMOSTRA. 

240   PCT R$ 0,00 R$ 0,00 

46 

Vinagre branco de 750 g - cx com 12 und - Vinagre branco isento 

de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre 
de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, 
acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, 
hermeticamente fechado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data 
de validade, quantidade do produto e atender as especificações 
técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. 
Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

60   CX R$ 0,00 R$ 0,00 

Valor Total R$ 0,00 

 

Estão inclusos nesta Proposta, além do lucro, todos os custos diretos ou indiretos relativos ao 
cumprimento integral do fornecimento contratado. 
 
DECLARO dispor de todos os materiais necessários à consecução do objeto, até o terceiro dia 

útil subsequente ao da assinatura do Contrato e seu respectivo Termo de Compromisso de 

Fornecimento. 
 

 RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS 

 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  

 PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DO PEDIDO 

DE COMPRA. 

 

__________, _____ de ______ de 2020. 

 
 

____________________________________________ 

Assinatura e qualificação do representante legal 

(CARGO, CPF, RG)  
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ANEXO VI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 0013/2020 

 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA 

CNPJ N°.: 46.643.474/0001-52 

DETENTORA: XXXXXXXXXXXXX  

CNPJ N°: XXX.XXX.XXX/XXXX-XX 

CONTRATO N°: aaaa/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0923/2020 

PREGÃO ELETRÔICO N°: 0013/2020 

DATA DA ASSINATURA: XX/XX/2020 

VIGÊNCIA: XX/XX/XXXX 

VALOR (R$): XX.XXX,XX 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABASTECIMENTO DAS 

UNIDADES ESCOLARES. 

 

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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. 

 

Paraibuna, ___ de ______ de 2020. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA 

Victor de Cassio Miranda  

Prefeito Municipal 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA 

Assinatura do Responsável  

Contratada 
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ANEXO VII 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 0013/2020 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

__________________(nome da empresa), sediada na __________________(rua, avenida, 

travessa, etc.), N°. _____, (cidade) _____________, (estado)____, inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o  N°._____________, por seu representante legal 

___________________(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), portador(a) da Carteira de 

Identidade N°._________________ e do CPF N°._______________________: 

 
DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o 

cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que cumpre plenamente todos os requisitos 
de habilitação exigidos. 
 
 

__________, _____ de ______ de 2020. 

 
 

 

 

______________________________________ 

Assinatura e qualificação do representante legal 

(CARGO, CPF, RG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

a) Esta Declaração deverá ser apresentada de forma avulsa para efeitos de credenciamento, fora de qualquer 
dos envelopes (Proposta Comercial e ou de Habilitação). 
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Prefeitura Municipal de Paraibuna 

 

ANEXO  VIII 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0013/2020 

 

MODELO DE QUADRO DE DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

As informações constantes abaixo deverão ser atualizadas, pois serão consideradas para 

a elaboração da Contrato e seu respectivo Termo de Compromisso de Fornecimento. Tais dados 

deverão estar de acordo com os que integrarão à respectiva Nota Fiscal, para fins de 

faturamento. Seu teor é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:............................................................................................. 
CNPJ: ...............................................................INSC. ESTADUAL: ........................................ 
INSC. MUNICIPAL: ..........................................E-MAIL: .......................................................... 
TELEFONE: (....)  .................................... FAX: (....) ................................................................ 
ENDEREÇO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado): 
.................................................................................................................................................... 

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

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

 

__________, _____ de ______ de 2020. 

 
 

______________________________________ 

Assinatura e qualificação do Representante legal 

(CARGO, CPF, RG) 
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