PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
EDITAL Nº 11/2017

PROCESSO No 1.493/2017

COMUNICADO aos interessados na participação em licitações na modalidade de pregão
inobstante a plena viabilidade de auto aplicação do disposto no art. 7º1 da lei federal nº 10.520, de 17
de julho de 2022, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, através de seu(ua) pregoeiro (a),
vêm trazer ao conhecimento de quem interessar possa, que não hesitará em decidir penalizar os
LICITANTES que descumpram o pactuado neste edital de convocação.

Como de praxe, no caso de inobservância das regras legais, a Prefeitura de Ferraz de
Vasconcelos se pronunciará com clareza e precisão no sentido de aplicar multas, suspender e impedir
empresas de participarem de certames licitatórios. Desse modo, também cumpre informar que a
inobservância das formalidades editalícias acarretará na aplicação das sanções aplicáveis à espécie
a todos que de algum modo concorram para o descumprimento dessas normas legais, sendo-lhes
imputada diretamente a responsabilidade administrativa, civil e criminal, sem prejuízo das demais
cominações cabíveis, na conformidade com o que preceitua a legislação em vigor.

Sendo assim, solicitamos que os LICITANTES interessados apresentem suas propostas e
lances de forma consciente, com a certeza de que poderão entregar o objeto da forma como foi pedido
no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos. Vale lembrar ainda que os
pedidos de recomposição ou realinhamento de preços são exceções à regra, aplicáveis
exclusivamente em situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos se estiverem em total
consonância com a lei. Ratificamos, pois, a condição obrigatória e indispensável de que as propostas
sejam efetivadas de forma séria, consciente, firme, concreta e exeqüível, visando evitar transtornos
de maior monta, tanto para a administração pública como para os LICITANTES em geral.

Vale lembrar que não será admitido a utilização de WHATSAPP dos LICITANTES durante
a sessão pública, a utilização dos telefones celulares, só será permitida quando o LICITANTE,
necessitar fazer alguma negociação e a mesma depender de um superior externo. Caso contrário a
utilização em demasia (o que está em excesso; o que ultrapassa a média ou o bom senso), acarretará
na perda do lance ou na desclassificação da proposta.

1

1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominações legais. 2 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos
do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017
Processo Administrativo n°. 1.493/2017
Data de Recebimento dos Envelopes: 29/06/17
Data de Abertura dos Envelopes: 29/06/17 às 09:30 horas
PREGÃO PRESENCIAL COM COTA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE.
A Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, por determinação do Exmo. Senhor Prefeito,
leva ao conhecimento dos interessados que realizará pelo Pregoeiro designado através da Portaria
nº 31.411, de 27 de Abril de 2.017, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR
PREÇO POR LOTE, para Registro de Preços para futura aquisição de Gêneros Alimentícios –
Merenda Escolar, para Rede Municipal de Ensino, de Ferraz de Vasconcelos.
O presente Pregão será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, a
Lei Federal n° 10.520/02, e com as normas deste instrumento e demais normas legais atinentes
à espécie.
Integram este edital independentemente de transcrição os seguintes anexos:
ANEXO I
ANEXO I - A
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX

-

Modelo de Proposta Comercial.
Modelo de Proposta Comercial – Cota Reservada ME./EPP.
Declaração de não enquadramento em nenhum dos itens que veda a participação
Declaração
Minuta de Ata de Registro
Minuta de Contrato
Modelo de Credenciamento
Termo de Referência
Modelo de Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de Habilitação
Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

O edital licitatório e anexos poderá ser obtido mediante a entrega de 01 (um) CD-ROM do tipo
CDR-80, virgem e lacrado, no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município
de Ferraz de Vasconcelos, sito na Rua Rui Barbosa, n° 315, Romanopolis – Ferraz de
Vasconcelos – SP, ou no sítio: www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, no link: licitações.

Para maiores informações estão disponíveis os seguintes telefones: (0xx11) 4674-7800.
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DO OBJETO

O Presente Pregão tem como objeto o Registro de Preços para futura aquisição de Gêneros
Alimentícios – Merenda Escolar, para Rede Municipal de Ensino, de Ferraz de Vasconcelos,
conforme segue:
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

2

DO FORNECIMENTO

2.1

Os gêneros alimentícios, objeto da presente licitação deverão ser fornecidos
durante o período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de
Registro de Preços.

2.2

Os gêneros alimentícios, a serem fornecidos são determinados pela Prefeitura, através
de contratos firmados com a vencedora do certame, nos quais constarão os detalhes
referentes a cada fornecimento específico.

2.3

A Prefeitura não estará obrigada a adquirir os produtos objeto desta licitação da empresa
detentora da Ata de Registro de Preços, ficando facultada a utilização de outros meios
de aquisição dos produtos, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à
Contratada a preferência de contratação em igualdade de condições.

2.4

A vencedora do certame e consequentemente detentora da Ata de Registro de Preços
estará obrigada a assinar os contratos e retirar as Autorizações de Fornecimentos
expedidas durante o prazo da sua vigência, observado o consumo médio mensal
previsto neste edital.

2.5

As quantidades estipuladas para consumo mínimo poderão ser extrapoladas, desde que
haja anuência expressa da detentora da Ata de Registro de Preços e necessidade da
Administração.

2.6

Os gêneros alimentícios, deverão ser entregues no Almoxarifado Central, localizada à
Rua Carlos Gomes nº 37 - Centro – Ferraz de Vasconcelos - SP.
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2.7

Os gêneros alimentícios, objeto da presente licitação deverão ser entregues até 05
(cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato e Recebimento da Nota de
Empenho.

2.8

Os gêneros alimentícios, deverão ter validade mínima de 12 (doze) meses, contados da
data da entrega.

3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1

Poderão participar da presente licitação exclusivamente pessoas jurídicas cujo objeto
social seja compatível com o objeto desta licitação e que atenderem as exigências deste
edital.

3.2

Será vedada a participação de empresas na licitação quando:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

4.

suspensas temporariamente ou impedidas de licitar ou contratar com qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta federal, estadual
ou municipal;
declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
sob processo de concordata ou falência;
reunidas em consórcio;

DAS DATAS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1. Os Envelopes “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues, até às 09:30
horas do dia 29 de Junho de 2017, impreterivelmente, no Departamento de Compras,
situado Rua: Rui Barbosa, n° 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, quando
então será iniciada a sessão pública de abertura dos envelopes.
5.

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE
DOCUMENTAÇÃO

5.1. DO ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”
Os envelopes: 01 - Proposta de Preços e 01-A – Proposta de Preços Cota Reservada para
ME/EPP deverão conter a Proposta de Preços propriamente dita, bem como os demais
documentos exigidos neste edital, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua
parte externa e frontal os seguintes dizeres:
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ENVELOPE N° 01
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017
ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS”
PROPONENTE:.................................................

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ENVELOPE N° 01-A
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017
ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS LOTE RESERVADO PARA ME/EPP”
PROPONENTE:.................................................

5.2 DO ENVELOPE Nº 02 “DOCUMENTAÇÃO”
O envelope nº 02 deverá conter a Documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação
econômico-financeira, qualificação técnica e regularidade fiscal, em envelope
hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ENVELOPE N° 02
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017
ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO”
PROPONENTE:.................................................

6. CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES
6.1. Para manifestação nas reuniões e para prática de atos relativos ao presente Pregão,
especialmente para formulação de lances verbais, manifestação da intenção de recorrer
e de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos, a licitante deverá indicar um
representante devidamente credenciado.
6.2. Para efeito de cumprimento do disposto no item 6.1, poderá ser indicado o representante legal
da empresa sócio(a) ou diretor(a) ou representante devidamente credenciado através de
documento hábil, conforme modelo constante no Anexo VI com firma reconhecida, que
deverá ser apresentado fora dos envelopes.
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6.3. O documento de identificação do representante legal e credenciamento (conforme Anexo VI)
deverão ser entregues ao pregoeiro no momento da abertura da sessão da licitação e
será devidamente vistoriado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e participantes.
6.3.1.

Caso a empresa esteja representada por Titular, Diretor ou Sócio, deverá ser
apresentado documento comprobatório de sua capacidade para representá-la (ex:
contrato social, estatuto, cópia da ata, procuração).

6.3.2.

Nos demais casos, o credenciamento deverá estar acompanhado de documento
comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatário (ex:
contrato social da empresa).

6.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrarem como tal e desejarem
obter os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, deverão, por meio de seu(s)
representante(s), no ato do credenciamento, apresentar além dos documentos
mencionados no subitem 6.3, os documentos que comprovem esta qualidade, a saber:
6.4.1

Ficha de Inscrição no CNPJ com a indicação desta qualidade;

6.4.2

Declaração, sob as penas do artigo 299, do Código Penal, subscrita por quem detenha
poderes de representação, de que se enquadra na situação de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação
(Anexo IX).
6.4.2.1

6.4.3

A empresa que fizer declaração falsa, com o objetivo de usufruir dos benefícios
da Lei Complementar nº 123/06, estará sujeita às penas do crime de que trata
o artigo 299, do Código Penal, sem prejuízo, ainda, do enquadramento em
outras figuras penais e da sanção de impedimento de licitar e contratar com a
Administração.

A falta de documentação comprobatória da qualificação da licitante como microempresa
ou empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento
da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06. Caso
tenha a licitante pretendido se utilizar do benefício da regularidade fiscal “a posteriori” e
não tenha sido qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será
inabilitada e, por isso, poderá optar em não apresentar seus envelopes ou em continuar
no certame e, no momento oportuno poderá apresentar recurso.

6.5. O documento de credenciamento do representante legal será retido pelo pregoeiro e juntado
ao processo licitatório.

Avenida Rui Barbosa, 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos/SP – Telefone: (0**11) 4674-7800

PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
EDITAL Nº 11/2017

PROCESSO No 1.493/2017

6.6. Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes, o pregoeiro verificará o efetivo
credenciamento dos representantes das licitantes que se fizerem presentes.
6.7. Será indeferido o credenciamento sempre que não for apresentado o documento necessário
à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante legal da
licitante, e dos poderes específicos para prática dos atos do Pregão, como dar lances,
manifestar a intenção de recorrer, desistir e renunciar a esse direito.
6.8. A inobservância dos termos deste item impedirá a licitante de formular lances verbais,
manifestar a intenção de recorrer, de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos
e de praticar demais atos no decorrer da sessão.
6.9. Os interessados em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes que não tenham sido
credenciados, poderão fazê-lo, desde que não interfiram, de modo algum, no bom
andamento dos trabalhos.
6.10.

Findo o credenciamento, o Pregoeiro comunicará aos presentes quais são as
microempresas e empresas de pequeno porte que irão participar do certame, podendo,
assim, valer-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

6.11.

No dia, hora e local estabelecido neste edital, na presença dos representantes das
licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá das
licitantes credenciadas, a Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de
Habilitação, entregue separadamente dos envelopes contendo as propostas de preços
e a documentação para habilitação, declaração esta que trata o inciso VII, do artigo 4º,
da Lei 10.520/02 (Modelo do Anexo VIII deste edital).

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
7.1. Cada licitante deverá apresentar simultaneamente 02 (dois) envelopes, devidamente fechados
e indevassáveis, no endereço, data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital,
com as respectivas identificações, segundo item 5, contendo:
7.2. Do envelope N° 01 – Proposta de Preços:
7.2.1. O envelope N° 01 deverá conter a Proposta de Preços, nos termos do modelo constante
do Anexo I;
7.2.2. A Proposta de Preços deverá indicar o item ofertado, observadas as exigências
estabelecidas neste instrumento, o respectivo preço unitário, total e global expressos em
real sem inclusão de quaisquer encargos financeiros ou previsão inflacionária.
7.2.3. A proposta deverá ser apresentada em única via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da licitante, redigida mecanicamente em apenas uma
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face da folha, em linguagem clara e que não dificulte a exata compreensão de seu
enunciado e conterá:
7.2.3.1

Razão social, endereço, CNPJ, telefone e fax;

7.2.3.2

Especificação clara, completa e detalhada dos gêneros alimentícios ofertados,
inclusive marca, conforme especificações definidas no item 1. OBJETO do
presente edital.

7.2.3.3

O preço unitário, total e global da proposta;
7.2.3.3.1

O preço deve ser cotado em moeda corrente nacional, em
algarismo e por extenso, com centavos de no máximo 02 (duas)
casas decimais após a vírgula.

7.2.3.3.2

O preço ofertado deve ter como referência o praticado no
mercado para pagamento 30 (trinta) dias, contados de cada
entrega de gêneros, através de crédito em conta corrente da
contratada.

7.2.3.3.3

Os gêneros alimentícios, deverão ser entregues até 05 (cinco)
dias, contados a partir da assinatura do contrato e expedição da
Ordem de Execução dos Serviços.

7.2.3.3.4

A proponente deverá ofertar seu preço, computando todos os
custos básicos, diretos e indiretos, bem como encargos sociais e
trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam
ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto
ofertado, concernentes à plena e satisfatória entrega do objeto no
prazo estipulado.

7.2.3.4

Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em
algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

7.2.3.5

O prazo de validade da proposta deverá ser de 12 (doze) meses;

7.2.3.6

Nome e número do Banco, nome e número da agência e número da conta
corrente da proponente. O descumprimento deste item não acarretará a
desclassificação da proposta da licitante.

7.2.3.7

Assinatura e identificação do responsável pela empresa sócio (a) ou diretor (a).
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7.3. Do envelope N° 02 – Documentos de Habilitação:
7.3.1

O envelope n° 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à
qualificação técnica e à regularidade fiscal e trabalhista, em conformidade com o previsto
a seguir:

7.3.2

Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:
7.3.2.1

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

7.3.2.2

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de
prova de diretoria em exercício.

7.3.2.3

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

7.4.

A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, consistirá em:

7.4.1

Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

7.4.2

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, com validade na data da apresentação da proposta, constituída de certidão de
quitação de tributos e contribuições administradas pela Receita Federal e quanto à
Dívida Ativa da União.

7.4.3

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria da
Fazenda do Governo do Estado onde estiver sediada a licitante, com validade na data
da apresentação da proposta, constituída por certidão negativa ou positiva, com efeito,
de negativa, de tributos estaduais.

7.4.4

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria de
Finanças do Município onde estiver sediada a licitante, com validade na data da
apresentação da proposta, constituída por certidão negativa ou positiva, com efeito, de
negativa, de tributos mobiliários municipais.
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7.4.5

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei.

7.4.6

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão
Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

7.5

A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, consistirá em:

7.5.1

Declaração da licitante da disponibilidade da Licença de Funcionamento do
estabelecimento expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, com
prazo de validade vigente e, caso seja vencedora do certame, se compromete a
apresentar o documento no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços.

7.5.2

Declaração de disponibilidade do Registro dos Produtos que pretende oferecer preços
junto ao Ministério da Saúde ou Ministério da Agricultura e, caso seja vencedora do
certame, se compromete a apresentar o(s) documento(s) no momento da assinatura da
ata de Registro de Preços.

7.5.3

Atestado(s) de desempenho de atividade pertinente e compatível com o ramo de
operação da licitante e objeto desta licitação, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, indicando quantidades, prazos e outros dados característicos dos
fornecimentos realizados.

7.6.

A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:

7.6.1

Certidão Negativa de Falência, Concordata ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica com data inferior a 60 (sessenta) dias contados
da data marcada para abertura dos envelopes.
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a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa;
vedada à substituição por balancete ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da
proposta.
a1) Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o balanço anual será
substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações contábeis
relativas ao período de seu funcionamento.
a2) Quando a empresa licitante nos moldes da Lei, possuir escrituração simplificada, está
dispensada de apresentar balanço com Termos de Abertura e Encerramento registrados
na Junta Comercial, porém deverá apresentar balanço patrimonial e demonstrações
contábeis que comprovem a boa situação financeira da empresa devidamente subscrito
por seu representante legal e contabilista com firma reconhecida da assinatura de
ambos, anexando também declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do
mesmo exercício do balanço.
a3) Demonstrativo da boa situação econômica financeira da licitante, assinada pelo contador, com
firma reconhecida em cartório, consubstanciada nos seguintes índices:
I)
Índice de liquidez corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,0 (um), calculado pela
formula:
ILC = AC
PC

II) Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 0,5 (zero virgula cinco), calculado pela
formula:
IEG = PC + ELP
AT
III) Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,0 (um), calculado pela formula
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
RLP = Realizável a Longo Prazo
AT = Ativo Total
7.6.2 – Justificativa do pedido de Balanço, conforme segue:
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7.6.2

A fixação de índice de endividamento nos patamares constantes no edital constitui
procedimento legitimo do qual a Administração, segundo razões de conveniência e
oportunidade pretende-se valer para a escolha de empresa CAPAZ de honrar futuros
compromissos.

7.6.3

Importante registrar que não se está aqui procurando afastar as empresas das licitações
em geral, mas apenas fazer a necessária correlação entre o tamanho da licitação e os
prejuízos à Administração e aos trabalhadores envolvidos. As empresas vão continuar
competindo livremente, nas licitações adequadas ao seu Índice de Endividamento Geral
(IEG). Desta forma, a Administração implementa tais medidas, passando assim a
contribuir para o aumento da eficiência contratual.

7.7.

GERAIS, consistente em:

7.7.1

Declaração de não estar enquadrado em nenhuma das condições que vedam a
participação na licitação (Anexo II).

7.7.2

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrito pelo representante legal da licitante
de que inexiste fato impeditivo da participação e que não emprega menores de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em cumprimento ao
estabelecido no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. (Anexo III).

7.7.3

As microempresas e empresas de pequeno porte, anteriormente assim qualificadas, por
ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.

7.7.4

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a
licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas.

7.7.5

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 15
deste edital, sendo facultado à Administração, optar pela revogação da licitação ou sua
retomada, hipótese em que deverá ser designada nova sessão pública para tal fim.
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7.8.

Todos os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou
publicação em órgão da imprensa oficial, salvo aqueles com exigência específica, sendo
que não serão aceitos protocolos de documentos.

7.9.

As empresas que apresentarem o Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura
Municipal de Ferraz de Vasconcelos como fornecedor no ramo de atividade para o qual
está sendo realizada a licitação deverá apresentar o C.R.C. com data de validade
vigente. Junto ao envelope “HABILITAÇÃO”, sendo que a apresentação da cópia
autenticada do referido certificado fará prova bastante.

7.10

As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas, bem como de todas as declarações de credenciamento e habilitação com as
devidas firmas reconhecidas das declarações e proposta de preço, sob pena de
desclassificação, e a prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

Obs.: As certidões extraídas da Internet, deverão ser apresentadas no original.
8. DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:
8.1

Os procedimentos a serem adotados para a realização do Pregão são os seguintes:

8.1.1

No dia, hora e local designado neste edital, as licitantes deverão estar legalmente
representadas por sócio, diretor ou por terceiros devidamente credenciados, com
poderes específicos para formulação de lances verbais e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame.

8.1.2

Instalada a sessão pública do Pregão, após o credenciamento dos participantes, o
pregoeiro procederá à abertura dos envelopes das propostas comerciais. Em seguida,
será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos deste edital.

8.1.3

8.1.2.1

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
edital, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas, no ato,
por simples manifestação do proponente.

8.1.2.2

As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de
preços.

No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o pregoeiro convidará
individualmente as licitantes ofertantes de propostas de preços até 10% (dez por cento)
superiores a menor proposta, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir
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do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente
de valor, os lances verbais deverão ter decréscimo de no mínimo 1% (um por cento) do
indicado na proposta de menor valor.
8.1.3.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03
(três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os
preços oferecidos.
8.1.3.2

8.1.4

8.1.5

Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação,
hipótese que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para
que seja obtido preço menor.

O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais até o momento em
que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados, respeitando o limite de
exeqüibilidade.
8.1.4.1

Não serão aceitos lances cujos valores forem iguais ou maiores ao último lance
que tenha sido anteriormente ofertado.

8.1.4.2

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances
verbais relativos ao item, ficando sua última proposta registrada para
classificação definitiva ao final da etapa.

8.1.4.3

Todos os lances ofertados serão registrados em uma lista de classificação
provisória que, ao final, será substituída por uma lista de classificação
definitiva.

Considerada a oferta de menor preço aceitável, no caso de participação de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no certame, serão observadas as
disposições da Lei Complementar nº 123/06.
8.1.5.1

Caso as propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor
preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação denominada
por empate ficto.

8.1.5.2

Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o
seguinte procedimento:
a)

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior a aquela de menor preço;
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Não sendo classificada em primeiro lugar microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as
remanescentes que se enquadrarem na hipótese do subitem 8.1.5,
observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrarem no
percentual estabelecido no subitem 8.1.5.1, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar
proposta melhor.
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada pelo Pregoeiro para apresentar nova proposta no prazo
máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.
Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% (cinco por cento)
superior à melhor oferta, ou não havendo nova proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte, a proposta originária será
considerada como melhor classificada, sendo declarada vencedora.
O disposto no subitem 8.1.5.2 somente será aplicável quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte tenha se sagrado
vencedora no preço, por ter sido desde logo a melhor classificada, portanto,
sem o benefício descrito no subitem 8.1.5.2 e ao final não seja contratada,
poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem classificatória,
para prosseguimento do certame, todavia, sem aplicar o benefício do referido
subitem.

8.1.6

Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro procederá à classificação
definitiva das propostas, a qual terá como critério o menor lance de cada item do objeto
do presente edital, observado as especificações definidas no edital.

8.1.7

Examinadas as propostas classificadas definitivamente em primeiro lugar, quanto ao
objeto e valores, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua
aceitabilidade.

8.1.8

Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de
documentação das proponentes classificadas em primeiro lugar.

8.1.9

Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e
habilitada será declarada vencedora.

8.1.10

Será considerada vencedora a licitante que apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE
do objeto da presente licitação e atender todas as condições exigidas neste edital.

Avenida Rui Barbosa, 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos/SP – Telefone: (0**11) 4674-7800

PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
EDITAL Nº 11/2017

PROCESSO No 1.493/2017

8.1.11

Se a licitante desatender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará as
ofertas subseqüentes e a qualificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

8.1.12

Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo, intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes franqueada vista imediata aos autos.
8.1.12.1

O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

8.1.12.2

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante conforme
previsto no item 8.1.12, importará na decadência do direito de recurso e na
declaração do pregoeiro da licitante vencedora.

8.1.13

Decididos, quando for o caso, os recursos, o pregoeiro declarará a vencedora da
licitação, encaminhando o processo à autoridade competente, para homologação do
certame e adjudicação do objeto, podendo revogar a licitação nos termos da Lei n°
8.666/93 e suas alterações.

8.1.14

Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes
desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob
custódia da Administração, até a assinatura do termo de contrato com a licitante
vencedora do certame licitatório.
8.1.14.1

8.1.15

Superada a etapa da assinatura da Ata de Registro, as licitantes deverão
retirar os envelopes, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, findo o prazo
estipulado, os envelopes serão destruídos.

Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação incompleta ou com
borrões, rasuras em partes essenciais, e desclassificadas as propostas que não
atenderem às exigências essenciais do edital.

9. DO PREÇO
9.1.1. A licitante somente será declarada vencedora se sua proposta final contemplar valor igual
ou inferior (por lote) ao Preço Fixado no Termo de Referência da Prefeitura do Município
de Ferraz de Vasconcelos-SP, salvo quando argüido pela Licitante motivo devidamente
comprovado e aceito pela Administração;
10. DA HOMOLOGAÇÃO
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A homologação do presente certame e adjudicação do objeto à empresa vencedora
compete ao Sr. Prefeito Municipal, ato que será praticado imediatamente após o
julgamento e decurso dos prazos recursais ou a decisão dos recursos eventualmente
interpostos.

11. DA CONTRATAÇÃO
11.1.

A vencedora deverá assinar o instrumento de contrato dentro do prazo de 05 (cinco)
dias, contados da intimação.

11.2.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o instrumento de contrato,
caracterizará descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se às
penalidades previstas nos itens 15.2 e 15.3 deste edital, sem prejuízo das demais
sanções legais.

12. LOCAL DE ENTREGA
As entregas dos produtos serão efetuadas diariamente ponto a ponto nas unidades
educacionais do Município de Ferraz de Vasconcelos, conforme Termo de Referência.
13. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1.

Os gêneros alimentícios, deverão estar de acordo com os padrões de qualidade e
observada a regra específica fixada no presente edital e no instrumento de contrato.

13.2.

O objeto do contrato será recebido provisória e definitivamente nos termos do artigo 73
da Lei 8.666/93.

13.3.

Caso o objeto não seja recebido definitivamente, a Nota Fiscal/Fatura será devolvida à
Adjudicatária.

13.4.

Caso os gêneros alimentícios, não atenda a qualquer uma das especificações
constantes deste edital, a unidade recebedora devolverá para regularização no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas. O atraso na substituição do produto acarretará a
suspensão dos pagamentos, além da aplicação das penalidades previstas.

13.5

Caso a Nota Fiscal/Fatura emitida contenha erros, a Administração reterá a mercadoria
e não aceitará a Nota Fiscal/Fatura, devolvendo-a imediatamente à Adjudicatária, que
terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituí-la, retificando-a, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas.

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias, contados de cada entrega dos gêneros,
através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura,
que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração
Pública.

15. PENALIDADES
15.1.

A licitante que apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será
declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a
Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

15.2.

A licitante que não mantiver a proposta terá sua adjudicação indeferida e ficará impedida
de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal de Ferraz de
Vasconcelos, pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo
da aplicação das multas previstas nesse edital e das demais cominações legais.

15.3.

A recusa da Adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos para
fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeitaa a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor total estipulado
para a Ata de Registro de Preços ou do contrato, sem prejuízo das medidas e
penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.
15.3.1.

O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos
contratos que poderão advir da presente licitação, poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.

15.4.

Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto da licitação será aplicada multa
equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;

15.5.

O atraso na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento)
do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após
será considerado inexecução total do contrato.

15.6.

O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria
entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto da presente
licitação ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a
aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.

15.7.

O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do edital, ou
em níveis de qualidade inferiores ao especificado no presente edital sujeitará a
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Contratada à multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da
substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.
15.8.

Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento
administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e
ampla defesa, com todos os meios a ela inerente.

15.9.

As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto
do Contrato.

16. DA RESCISÃO
16.1.

A inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da presente licitação enseja a
rescisão do contrato, que será processada em conformidade com o que determina o
artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, ficando segurado à
administração o direito de aplicar as penalidades previstas no artigo 87 do referido
diploma legal, garantida a prévia defesa.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1

Os pedidos de esclarecimentos, recursos administrativos e impugnações ao presente
edital deverão ser protocolizados no Paço Municipal, Divisão de Protocolo, à Rua Rui
Barbosa, nº 315, Centro, neste Município, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até o 2º
(segundo) dia útil anterior a data marcada para a sessão pública de recebimento e
abertura dos envelopes de documentação e propostas.

17.2

Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
edital o interessado que não se manifestar até o 2° (segundo) dia útil anterior à data da
sessão do Pregão, o que caracterizará aceitação de todos os seus termos e condições.
Qualquer manifestação posterior que venha a apontar falhas ou irregularidades que o
viciariam não terá efeito de recurso perante a Administração.

17.3

A Contratante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões propostos pela Administração, nos termos do disposto no artigo 65,
parágrafo 1°, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

17.4

As partes elegem o Foro da Comarca de Ferraz de Vasconcelos para quaisquer
procedimentos decorrentes desta licitação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, 07 DE JUNHO DE 2017,
Registrado na Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Administração e
publicado no quadro de editais na mesma data supra.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal

LUCIANO B. SANTANA
Pregoeiro
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/17
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.493/17
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS –
MERENDA ESCOLAR, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FERRAZ DE VASCONCELOS.
LOTE 01
Item

Especificações dos Gêneros Alimentícios

Unid.

Quantidade Valor
estimada unitário

MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE ACHOCOLATADO
COM MALTE E OVOS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS. – Descrição. O produto deverá ter na sua

1

composição básica os seguintes produtos: Açúcar
orgânico, cacau em pó solúvel, extrato de malte,
albumina desidratada, antiumectante, sal, vitaminas (A,
C, B1, B2, B3 e B6), minerais (Ferro, Cálcio e Zinco).
Embalagem pacotes de 1000gr reembalado em caixas de
papelão contendo no máximo 12kilos. Considera-se
imprópria a embalagem defeituosa que exponha o
produto a contaminação e alteração.

Kg

20.000

Kg

35.000

Kg

240.000

AÇUCAR REFINADO ESPECIAL (PRINCIPAL), pacote c/ 5

2

quilos, contendo sacarose e Devendo ser fabricado do
suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Composição centesimal aproximada: VCT 400kcal.
Validade do Produto: 12 (doze) meses.
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - (PRINCIPAL)

3

- grãos sadios, limpos, classificados pelo Ministério da
Agricultura, ausência de grãos ou sementes de outros
vegetais, larvas, parasitas e outros corpos estranhos
produto. Constituído de no mínimo 90% de grãos íntegros
na cor característica à variedade correspondente, de
tamanho e formato natural. Composição centesimal
aproximada: VCT 348 kcal; Proteínas 7,2g; Glicídios 80g;
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Cálcio 28 mg; Ferro 1 mg; Fibra alimentar 1,68g; Validade
do Produto: mínimo de 12 (doze) meses.
TOTAL DO LOTE 01 – VALOR ESTIMADO DE R$

A Empresa ........................................................................................................, após examinar
minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas
as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário e total para o item discriminado:
Prazo de validade da Proposta: 12 (doze) meses.
Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias, contados de cada entrega dos
gêneros alimentícios, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota
fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.
Prazo de Entrega: Os gêneros alimentícios, objeto da presente licitação deverão ser entregues até 05
(cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
Local de entrega: As entregas dos produtos serão efetuadas diariamente ponto a ponto nas unidades
educacionais do Município de Ferraz de Vasconcelos, conforme Termo de Referência.
Os gêneros alimentícios, deverão ter validade mínima de 12 meses, contados da data da entrega.
Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas
no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as
despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as
condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.
Data: .....................................................................................
__________________________
Representante Legal da Empresa
(Carimbo do CNPJ da Empresa)
RG nº
CPF nº
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ANEXO I - A

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – COTA RESERVADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/17
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.493/17
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS –
MERENDA ESCOLAR, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FERRAZ DE VASCONCELOS.
LOTE 14
Item

Especificações dos Gêneros Alimentícios

Unid.

Quantidade Valor
estimada unitário

MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE ACHOCOLATADO
COM MALTE E OVOS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS. – Descrição. O produto deverá ter na sua

01

composição básica os seguintes produtos: Açúcar
orgânico, cacau em pó solúvel, extrato de malte,
albumina desidratada, antiumectante, sal, vitaminas (A,
C, B1, B2, B3 e B6), minerais (Ferro, Cálcio e Zinco).
Embalagem pacotes de 1000gr reembalado em caixas de
papelão contendo no máximo 12kilos. Considera-se
imprópria a embalagem defeituosa que exponha o
produto a contaminação e alteração.

Kg

AÇUCAR REFINADO ESPECIAL (PRINCIPAL), pacote c/ 5

02

quilos, contendo sacarose e Devendo ser fabricado do
suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Composição centesimal aproximada: VCT 400kcal.
Validade do Produto: 12 (doze) meses.

Kg

ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - (PRINCIPAL)

03

- grãos sadios, limpos, classificados pelo Ministério da
Agricultura, ausência de grãos ou sementes de outros
vegetais, larvas, parasitas e outros corpos estranhos
produto. Constituído de no mínimo 90% de grãos íntegros
na cor característica à variedade correspondente, de
tamanho e formato natural. Composição centesimal
aproximada: VCT 348 kcal; Proteínas 7,2g; Glicídios 80g;

Kg
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Cálcio 28 mg; Ferro 1 mg; Fibra alimentar 1,68g; Validade
do Produto: mínimo de 12 (doze) meses.
TOTAL DO LOTE 14 – VALOR ESTIMADO DE R$

A Empresa ........................................................................................................, após examinar
minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas
as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário e total para o item discriminado:
Prazo de validade da Proposta: 12 (doze) meses.
Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias, contados de cada entrega dos
gêneros alimentícios, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota
fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.
Prazo de Entrega: Os gêneros alimentícios, objeto da presente licitação deverão ser entregues até 05
(cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
Local de entrega: As entregas dos produtos serão efetuadas diariamente ponto a ponto nas unidades
educacionais do Município de Ferraz de Vasconcelos, conforme Termo de Referência.
Os gêneros alimentícios, deverão ter validade mínima de 12 meses, contados da data da entrega.
Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas
no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as
despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as
condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.
Data: .....................................................................................
__________________________
Representante Legal da Empresa
(Carimbo do CNPJ da Empresa)
RG nº
CPF nº
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ANEXO II

Modelo de Declaração

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 11/17

DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por
_____________, portador da Cédula de Identidade RG nº ________, vem por meio desta declarar
que não esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.
Local e data

Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal
Carimbo da empresa
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Modelo de Declaração

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 11/17

DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por
_______________, portador da Cédula de Identidade RG nº ____________, vem por meio desta
declarar que:
a)

Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da
IN/MARE nº 05/95; e
b)

Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de
27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.
Local e data

Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal
Carimbo da empresa
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS –
MERENDA ESCOLAR, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FERRAZ DE VASCONCELOS.

Pregão Presencial nº 11/17
Processo nº 1.493/2017
Ata de Registro nº ___/17
Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a Prefeitura
Municipal de Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do
Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à Rua Rui Barbosa,
n°. 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador RG. Nº XX.XXX.XXX-0 e CPF
nº XXX.XXX.XXX-XX e de outro lado à empresa: ___________________________, inscrita no
C.N.P.J. n.º ________________, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à
______________________, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de
Identidade RG n.º ____________ e do CPF n.º _______________, firmam a presente Ata de
Registro de Preços de gêneros alimentícios – Merenda Escolar, conforme segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o fornecimento de
gêneros alimentícios, indicados no Termo de Referência (Anexo VII), para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de governo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme
edital da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 11/17 e proposta da DETENTORA a
__________________________, cujos termos são parte integrante do presente instrumento,
conforme segue:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1 – Os preços unitários (preço por unidade) são:
2.2 – Os preços registrados constituirão a única e completa
remuneração pelos fornecimentos dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços, estando
incluído frete até o local de entrega.
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CLAÚSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE –

3.1 – O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de
01 (um) ano, contado da data da assinatura.

3.2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos não estará obrigada a firmar contratação que dela
poderá advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

3.3 – A DETENTORA estará obrigada a atender todas ordens de
fornecimento expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, observado o
consumo mínimo previsto no edital licitatório que parte integrante desta ata.

3.4 – As quantidades estipuladas para consumo mínimo poderão ser
extrapoladas, desde que haja anuência expressa da DETENTORA e necessidade da
Administração.

3.5 - Os gêneros alimentícios, deverão ter validade mínima de 12
(doze) meses, contados da data da entrega.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS

4.1 Os pagamentos serão efetuados após 30 (trinta) dias após cada
entrega dos gêneros alimentícios, juntamente com a nota fiscal, devidamente atestada pela
Secretaria Municipal de Governo.

CLAÚSULA QUINTA – DO LOCAL DE ENTREGA
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5.1 Os gêneros alimentícios, objeto desta Ata de Registro de Preços
deverão ser entregues na Rua Carlos Gomes, nº 37 – Centro – Ferraz de Vasconcelos - SP.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE ENTREGA

6.1 – Os gêneros alimentícios, deverão ser entregues no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - No momento da assinatura desta Ata, a
DETENTORA deverá apresentar os seguintes documentos:
7.1 Licença de funcionamento do estabelecimento, expedida pela
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, com prazo de validade vigente.
7.2Autorização de Funcionamento da empresa, emitida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
7.3 Registro dos produtos descritos na cláusula segunda, desta Ata,
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA
DETENTORA

8.1 – A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de
seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos gêneros alimentícios.
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8.2 – A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua
atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

8.3 – A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes,
obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que
precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 - A DETENTORA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou,
ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando
impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.
9.2 - Havendo recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de
Registro de Preços ou os contratos de fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados
a partir da intimação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor estipulado para a Ata
de Registro de Preços ou do contrato.

9.3 – O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de
Preços ou dos contratos que poderão advir, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Prefeitura.

9.4 - De 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso
na entrega dos gêneros alimentícios, segundo definido no contrato.

9.5 - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total
ou parcial de seu objeto, sem prejuízo das demais medidas e penalidades previstas nos artigos
87 e 88 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
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10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela
Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
10.1.1 - descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento
ou normas legais aplicáveis à espécie;

10.1.2 - não firmar contratos de fornecimento;

10.2 - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente
Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada por razões de interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas
hipóteses de rescisão de contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS –

12.1 – Integram a presente Ata de Registro de Preços, para todos os
fins o edital, a proposta da empresa _______________________ e a Ata da sessão pública da
licitação.
Por estarem de acordo, firmam este instrumento em 05 (cinco) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, ____ de
____________ de 2.017.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
- Prefeito Municipal Avenida Rui Barbosa, 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos/SP – Telefone: (0**11) 4674-7800
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- Detentora da Ata de Registro de Preços -

TESTEMUNHAS:

_______________________________
Nome
RG Nº
_______________________________
Nome
RG Nº
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TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE
VASCONCELOS
E
A
EMPRESA
___________________, TENDO POR OBJETO A
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS –
MERENDA ESCOLAR, PARA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, DE FERRAZ DE VASCONCELOS.

Pregão Presencial nº 11/17
Processo nº. 1.493/2017
Contrato nº __/17
Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal
Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da
Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – CEP:
08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ
CARLOS FERNANDES CHACON, portador da Cédula de Identidade R.G. nº ________ e do CPF
n.º __________ e de outro lado a empresa: ___________________________, inscrita no C.N.P.J.
n.º ________________, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à
______________________, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de
Identidade RG n.º ____________ e do CPF n.º _______________, a seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente
instrumento o fornecimento de gêneros alimentícios, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste contrato a entregar os
gêneros alimentícios, na conformidade do Pregão Presencial nº 11/17, a qual doravante passa a
fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar
com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21
de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).

CLÁUSULA SEGUNDA - A aquisição de que trata a cláusula anterior será de aquisição de
gêneros alimentícios, conforme segue:
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CLÁUSULA TERCEIRA - Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento
os preços abaixo (especificar os valores unitários e totais do item da licitante vencedora):

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado A CONTRATADA após 30 (trinta) dias,
contados da entrega dos gêneros alimentícios, através de crédito em conta corrente da contratada,
juntamente com a nota fiscal/fatura, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa à
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

CLÁUSULA QUINTA – Os gêneros alimentícios, deverão ser entregues até 05 (cinco) dias,
contados da assinatura deste contrato e do Recebimento da Nota de Empenho.

Parágrafo Único – Os gêneros alimentícios, objeto do presente ajuste deverão ser
entregues: Almoxarifado Central – Rua Carlos Gomes, Nº 37, Centro - Ferraz de Vasconcelos
– SP.

CLÁUSULA SEXTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma
hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos
materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA – A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente
de recurso próprio, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é:

CLÁUSULA OITAVA – VIGENCIA - Prazo de validade do presente contrato será de ______
(_______) dias e as alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de
simples aditamentos de comum acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, devidamente justificada
e sempre por escrito.

Parágrafo Único - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria
Municipal de Governo, a qual deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como
se o objeto contratado atende as expectativas e se conferem com as exigências estabelecidas,
entre outros aspectos, e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito à autoridade
superior para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.
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CLÁUSULA NONA - A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do
ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado
do crédito a receber, em favor da Contratante:

1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e
88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.

2 - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma
inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar
com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
garantida a prévia defesa.

3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa
equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;

4 - O atraso na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do
valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado
inexecução total do contrato.

5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria
entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para
substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária
equivalente a 1% do valor do contrato.

6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em
níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de
10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais
sanções aplicáveis.
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7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo
específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos
os meios a ela inerentes.

8 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas
neste contrato, por parte da CONTRATADA assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por
rescindido, mediante notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal,
com prova de recebimento. Fica a critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o contrato, nos
termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula nona.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso
de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com
alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - Dá-se ao presente contrato o valor de R$
_________________ (___________________) para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP)
para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.
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Ferraz de Vasconcelos (SP), ______ de _______________ de2017.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1º NOME__________________________
RG Nº
2º NOME____________________________
RG Nº
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ANEXO VI

Modelo de Documento de Credenciamento
A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº ..................................., com sede
em ........................................, na rua/avenida ................................................... nº ...................,
tendo como representante legal o(a) Sr. ..........................................................., citar o cargo
...................................................., credencia o/a Sr./a ................................................., portador da
cédula

de

identidade

nº

..........................................................,

e-mail:

______@_________________,para representar perante a Prefeitura do Município de Ferraz de
Vasconcelos, na licitação Pregão Presencial nº 11/2017, outorgando-lhe expressos poderes para
formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do
pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais
atos inerentes ao certame em referência.
Local e data
______________________________________
Nome/assinatura
Cargo
Com firma reconhecida
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ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão Presencial nº 11/17
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
– MERENDA ESCOLAR, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FERRAZ DE VASCONCELOS.

Lotes destinados à livre concorrência.
LOTE 01
Item

1

2

3

4

Especificações dos Gêneros Alimentícios
MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE
ACHOCOLATADO
COM
MALTE E
OVOS
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. –
Descrição. O produto deverá ter na sua composição
básica os seguintes produtos: Açúcar orgânico, cacau em
pó solúvel, extrato de malte, albumina desidratada,
antiumectante, sal, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6),
minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem pacotes de
1000gr reembalado em caixas de papelão contendo no
máximo 12 kilos . Considera-se imprópria a embalagem
defeituosa que exponha o produto a contaminação e
alteração.
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL (PRINCIPAL), pacote
c/ 5 quilos, contendo sacarose e Devendo ser fabricado
do suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Composição centesimal aproximada: VCT 400kcal.
Validade do Produto: 12 (doze) meses.
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1
(PRINCIPAL) - grãos sadios, limpos, classificados pelo
Ministério da Agricultura, ausência de grãos ou sementes
de outros vegetais, larvas, parasitas e outros corpos
estranhos produto. Constituído de no mínimo 90% de
grãos íntegros na cor característica à variedade
correspondente, de tamanho e formato natural.
Composição centesimal aproximada: VCT 348 kcal;
Proteínas 7,2g; Glicídios 80g; Cálcio 28 mg; Ferro 1 mg;
Fibra alimentar 1,68g; Validade do Produto: mínimo de
12 (doze) meses.
AVEIA (FARINHA DE) - (PRINCIPAL), produto
resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e
classificação. Composição centesimal aproximada: VCT
340 kcal; Proteínas 14g; Lipídios 8g; Glicídios 60g;
Validade do Produto: 12 (doze) meses.

Unid.

KG

Kg

Kg

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

1.250

15.000

2.188

26.250

15.000

180.000

19

225

Kg
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6

7

8

9

10

FARINHA DE MILHO AMARELA (PRINCIPAL), produto
obtido pela ligeira torração do grão de milho,
desgerminado e previamente macerado. Composição
centesimal aproximada: Proteínas 8g.; Lipídios 2g.;
Glicídios 76g.; Validade do Produto: 9 (nove) meses;
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (PRINCIPAL),
produto obtido pela moagem e torração da parte
comestível da mandioca, fabricada a partir de matérias
primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e
parasitas, podendo estar úmida, fermentada ou rançosa.
Composição centesimal aproximada: Proteínas 1,7g;
Glicídios 92g; Validade do Produto: 9 (nove) meses.
FEIJÃO CARIOQUINHA (PRINCIPAL), de primeira
qualidade, constituído de no mínimo 90% de grãos na cor
característica à variedade correspondente, de tamanho e
formato natural, maduros, limpos e secos. Composição
centesimal aproximada: VCT 341 kcal; Proteínas 20g;
Glicídios 63g; Lipídios 1g; Ferro. 8 mg; Validade do
Produto: mínimo de 08 (oito) meses.
FEIJÃO CARIOCA EMBALAGEM 03 kg. Feijão carioca,
água, sal, cebola, alho e louro desidratados. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. Descrição do produto: Produto
embalado à vácuo, esterilizado e cozido a vapor, obtido
pelo processamento em condições controladas de feijão
carioca “in natura” e temperos. Embalagem: Primária produto embalado a vácuo, em embalagem plástica
transparente,
hermeticamente
fechado
por
termossoldagem, rotulado com 3 kg.
FUBÁ DE MILHO PRÉ-COZIDO (PRINCIPAL), para
preparo rápido, produto obtido pela moagem de grãos de
milho. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Composição
centesimal aproximada: Proteínas 10g; Glicídios 80g;
Validade do Produto: 9 (nove) meses.
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS
(PRINCIPAL), contendo leite integral, emulsificante
lecitina de soja, vitaminas (C, PP, B2, B6, A, D), piro
fosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado e sulfato
de manganês monohidratado. Não contém glúten.
Características Organolépticas: Aspecto: Pó fino e sem
grumos Cor: Branco amarelado Sabor e Odor: Após
dissolução apresenta sabor agradável, sem alterações
sensoriais. Composição por porção (25g) aproximada:
Valor energético 125 kcal; Carboidratos 9,7 g; Proteínas
6,6 g; Gorduras Totais 6,6 g; Gorduras Saturadas 3,9 g;
Gorduras Trans 0 g; Fibra Alimentar 0 g; Sódio 94 mg;
Cálcio 229 mg; Ferro 4,2 mg; Zinco 2,1 mg; Manganês
0,69 mg; Vitamina A 186 µg; Vitamina B2 0,39 mg;
Vitamina B6 0,39 mg; Vitamina C 14 mg; Vitamina D 1,5
µg; Vitamina PP 4,8 mg; Embalagem: O produto deverá
ser embalado em filme de poliéster metalizado selado
automaticamente acondicionado em sacos de PEBD
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kg

38

450

kg

63

750

Kg

5.000

60.000

313

3.750

kg

88

1.050

kg

5.000

60.000

kg
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12

13

14

15

16

17

folha simples, transparente, identificado conforme
legislação, com peso líquido de 500 gramas a 1.000
gramas e reembalado em caixa de papelão ondulado
com peso máximo de até 10 kg. Validade do Produto: 12
(doze) meses.
OLEO DE SOJA REFINADO - LATA OU PET C/ 900
ML (PRINCIPAL), produto de soja, Refinado, tendo
sofrido processo tecnológico adequado como
degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou
não e desodorização. Validade do Produto: 12 (doze)
meses.
OREGANO - PACOTE C/ 10 GRAMAS (PRINCIPAL),
folhas secas de Orégano spp. Ou Lippia spp. Validade
do Produto: 12 (doze) meses.
QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 100
GRAMAS (PRINCIPAL), produto contendo queijo
parmesão, ácido sórbico, cloreto de sódio. Composição
centesimal aproximada: VCT 430 kcal; Proteínas 32g;
Lipídios 34g; Sódio 1000g; Cálcio 1210 mg; Validade do
Produto: 06 (seis) meses.
SAL REFINADO - Descrição: sal é o cloreto de sódio
cristalizado, extraído de fontes naturais. O sal deverá
apresentar em cristais brancos, de forma cúbica,
agrupados e úmidos de maneira a constituírem pequenas
pirâmides de base quadrangular. As características
gerais, organolépticas, físico-químicas, microbiológicas e
microscópicas deverão estar de acordo com as normas
técnicas de alimentos do Código Sanitário. Embalagem:
o produto deverá ser apresentado em saco plástico
contendo 1000 gramas. Considerar-se-á imprópria a
embalagem defeituosa que exponha o produto à
contaminação e/ou deterioração.
COCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMAS
(PRINCIPAL), produto contendo basicamente amêndoa
de coco desidratada e conservante INS 223. Não poderá
conter açúcar. Composição centesimal aproximada: VCT
600 kcal; Proteínas 8,3g; Carboidratos 20g; Lipídios
60g; Embalagem: O produto deverá ser embalado em
saco plástico de polietileno, contendo 100 gramas e
reembalado em caixa de papelão reforçada com 48
unidades. Validade do Produto: 12 (doze) meses.
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PRINCIPAL), produto
obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo são e
limpo. Acrescido de ferro e ácido fólico com no máximo
de 15% de umidade, aspecto de pó fino, branco cheiro e
sabor próprios. Composição centesimal aproximada:
Proteínas 10g.; Lipídios 1g.; Glicídios 76g. Validade do
Produto: mínimo de 5 (cinco) meses.
LEITE CONDENSADO - LATA C/ 395 GRAMAS
(PRINCIPAL), contendo leite "in natura", açúcar e
lactose, obtido através de processo tecnológico
adequado. Composição centesimal aproximada:

PROCESSO No 1.493/2017

1050

18.000

75

900

32

375

625

7.500

Pct

94

1.125

Kg

150

1.800

157

1.875

und

und

Pct

Kg

Lata
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Item

1

2

3

Proteínas 6g.; Lipídios 8g.; Glicídios 56g.; Validade do
Produto: 12 (doze) meses.
GELÉIA DE MORANGO (PRINCIPAL), produto
contendo basicamente os ingredientes: açúcar, polpa de
morango, xarope de glicose, espessante pectina e
acidulante ácido cítrico. Composição centesimal
aproximada: VCT 263 kcal; Proteínas 0,3g; Carboidratos
65g; Lipídios 0,2g; Validade do Produto: mínimo de 18
(dezoito) meses.
TOTAL DO LOTE 01 – VALOR ESTIMADO R$
LOTE 02
Especificações dos Gêneros Alimentícios
PÃO TIPO BISNAGUINHA, enriquecido de vitaminas e
ferro. Composição: farinha de trigo especial, açúcar
invertido, óleo de girasol, sal, emulsificantes
monoglicerideos de acidos graxos e lacto de sódio,
conservador propionato de calcio. Prazo de validade de
10 dias a partir da data de fabricação. Embalagem
primaria em saco de polipropileno transparente, atóxico
e termossoldado com 300grs.
PÃO DE MEL INTEGRAL (PRINCIPAL), contendo
basicamente os ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido,
fibra de trigo, gordura vegetal, mel, fermentos químicos,
especiarias, emulsificante lecitina de soja, conservante,
acidulante e aromas. Cobertura: sabor chocolate.
Contém glúten. Composição nutricional aproximada: 23
g; Valor Energético 96 kcal; Carboidratos 15 g; Proteínas
1,6 g; Gorduras Totais 3,4 g; Gorduras Saturadas 3 g;
Gorduras Trans 0 g; Fibra Alimentar 0,8 g; Sódio 31 mg;
Embalagem: O produto deverá ser em filme de
polipropileno transparente ou laminado.
Produto
acondicionado em caixa de papelão ondulada, com
capacidade para 200 unidades de 23g cada. Validade do
Produto: mínimo de 08 (oito) meses.
BOLINHO DOCE INDIVIDUAL, MUFFIN 40g - SABOR
LARANJA - Muffin orgânico de laranja, à base de:
Farinha de trigo orgânica, açúcar cristal orgânico, leite
integral orgânico, ovo orgânico, gordura vegetal
orgânica, amido de milho, sal, fermento químico
bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja,
aromatizante óleo natural de laranja, espessante goma
guar e goma xantana, acidulante ácido cítrico. O produto
deverá ser preparado com ingredientes sãos e limpos, de
primeira qualidade. Embalagem primária: Polipropileno
Biorientado 20 micra transparente x Polipropileno
Biorientado 30 micra perolado, com peso líquido de 40g
cada.
Acondicionados em caixas de papelão reforçadas com
abas superiores e inferiores lacradas respectivamente
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Kg

235

2.813

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

938

11.250

und

3.125

37.500

und

1.563

18.750

Unid.

pct
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com fita adesiva, contendo 48 unidades, totalizando um
peso líquido de 2,45 kg. O empilhamento máximo é de 5
caixas.
Será considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto à contaminação e/ou deterioração. O produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
No rótulo da embalagem primária, deverão constar, as
seguintes informações: identificação do produto,
inclusive marca; nome e endereço do fabricante; prazo
de validade; componentes do produto; peso líquido;
número de lote, caso utilizado; Valor nutricional
impresso;
BOLINHO DOCE INDIVIDUAL, MUFFIN 40g - SABOR
CHOCOLATE - Muffin orgânico de chocolate, à base de:
Farinha de trigo orgânica, açúcar cristal orgânico, leite
integral orgânico, ovo orgânico, gordura vegetal
orgânica, cacau em pó orgânico, amido de milho, sal,
fermento químico bicarbonato de sódio, emulsificante
lecitina de soja, aroma natural de baunilha, estabilizantes
goma guar e goma xantana, antioxidante ácido cítrico. O
produto deverá ser preparado com ingredientes sãos e
limpos, de primeira qualidade. Embalagem primária:
Polipropileno Biorientado 20 micra transparente x
Polipropileno Biorientado 30 micra perolado, com peso
líquido de 40g cada acondicionados em caixas de
papelão reforçadas com abas superiores e inferiores
lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 48
unidades, totalizando um peso líquido de 2,45 kg. O
empilhamento máximo é de 5 caixas. Será considerada
imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto à contaminação
e/ou deterioração. O produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente. No rótulo da
embalagem primária, deverão constar, as seguintes
informações: identificação do produto, inclusive marca;
nome e endereço do fabricante; prazo de validade;
componentes do produto; peso líquido; número de lote,
caso utilizado; Valor nutricional impresso;
TOTAL DO LOTE 02 – VALOR ESTIMADO R$

und

1.563

18.750

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

63

750

63

750

LOTE 03
Item

1

2

Especificações dos Gêneros Alimentícios
ERVILHA EM CONSERVA, LATA C/ 3kg (PRINCIPAL), produto obtido do cozimento de grão de
ervilha imersa em água e sal. Composição centesimal
aproximada: VCT 65kcal. Carboidratos 15,4g. Validade
do Produto: 24 (vinte e quatro) meses.
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA C/ 3kg (PRINCIPAL), produto obtido do cozimento de grãos de

Unid.

und

lata
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milho verde, imersos em água, açúcar e sal. Composição
centesimal aproximada: Proteínas 3,2g.; Lipídios 1g.;
Glicídios 19g. Validade do Produto: 24 (vinte e quatro)
meses.
MOLHO DE TOMATE REFOGADO TEMPERADO
(PRINCIPAL), contendo basicamente os ingredientes:
tomate, sal, amido, açúcar, óleo vegetal, cebola, salsa
em flocos, alho e especiarias. Isento de pimenta e não
conter glúten. Sem Glutamato. Composição centesimal
aproximada: VCT mínimo: 36 kcal - máximo: 66 kcal;
Proteínas mínimo: 1g - máximo: 1,8 g; Carboidratos
mínimo: 6,5 g - máximo: 13 g; Gorduras totais mínimo:
1,6 g - máximo: 2 g; Gorduras saturadas mínimo: 0 g máximo: 0,2 g; Gordura trans mínimo: 0 g - máximo: 0
g; Fibra mínimo: 1g - máximo: 2,2 g; Sódio mínimo:
410 mg - máximo: 520 mg Validade do Produto: mínimo
12 (doze) meses. Embalagem: O produto deverá ser
acondicionado em embalagem tipo bag, contendo peso
líquido de 2 kg a 4,100 kg. Na embalagem deverá estar
impressa a data de fabricação, validade e modo de
preparo. A embalagem secundária deverá ser em
papelão reforçado, contendo no máximo 16,400 kg cada
e com as devidas indicações impressas de acordo com a
Portaria nº 42/98 da SVS/MS. Lacrada com fita.
SELETA DE LEGUMES COZIDA A VAPOR: Produto
embalado à vácuo, esterilizado e cozido a vapor, obtido
pelo processamento em condições controladas de
batata, cenoura e ervilha “in natura”. Características:
deverá conter batata, cenoura e ervilha. Contém
antioxidante metabissulfito de sódio. Não contém glúten.
Deverá ser acondicionado de modo a assegurar a sua
proteção, não devendo o material empregado interferir
desfavoravelmente nas características de sua qualidade.
O ph deverá ser adequado à composição e natureza do
produto. Poderão ser empregados alguns aditivos
intencionais ou coadjuvantes da tecnologia de
fabricação, de acordo com padrões da legislação
vigente. Serão tolerados resíduos de pesticidas e
contaminantes orgânicos obedecendo às quantidades
máximas previstas pela lei. Prazo de validade e de
fabricação: o produto deverá ter validade mínima de 4
meses e não poderá ter data de fabricação anterior a 45
dias da data da entrega. Embalagem primária: produto
embalado a vácuo, em embalagem plástica transparente,
hermeticamente fechado por termossoldagem. O produto
deve ser armazenado à temperatura ambiente, sobre
estrados, em local seco, fresco e arejado. Protegido de
insetos, roedores e da incidência direta de luz solar. Com
peso liquido de 2kg a 3kg. ROTULAGENS:
Obedecendo a legislação vigente INFORMAÇÕES QUE
CONSTARÃO
NOS
RÓTULOS:
PRIMÁRIA:
Identificação do Produto, marca, nome e endereço do
fabricante, data de validade, conteúdo líquido,
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1

2

3

informação nutricional. Prazo de validade de 6 (seis)
meses.
CHAMPIGNON EM CONSERVA, EMBALAGEM C/
1000 GRAMAS (PRINCIPAL) O produto deverá ser
constituído por champignon nº 1, água, sal e acidulante
ácido cítrico. Composição centesimal aproximada: Valor
calórico 5,18 kcal; Proteínas 1,24g; Ferro 118,0 mg;
Embalagem Primária: O produto deverá ser embalado
em sacos de polietileno atóxico, tendo peso drenado
máximo de 1.000 gramas. No rótulo da embalagem
primária deverá constar, de forma clara e indelével, as
seguintes informações: Identificação do produto,
inclusive marca; Nome e endereço do fabricante; Data de
fabricação e validade; Componentes do produto; Peso
líquido; Número do Registro no Ministério da Saúde;
Número do lote, caso utilizado. Embalagem Secundária:
Deverá ser de papelão reforçado (ondulado), pesando
até 9 quilos, e estar devidamente identificada. Validade
do Produto: Deverá ser no mínimo de 6 (seis) meses.
TOTAL DO LOTE 03 – VALOR ESTIMADO R$
LOTE 04
Especificações dos Gêneros Alimentícios

PROCESSO No 1.493/2017

Saco

Unid.

32

375

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

SUCO SABOR UVA, industrializado, apresentação
pronta pra beber, à base de leite de soja e néctar de fruta,
sabor uva, composto de suco e polpa de fruta
13.500
un
concentrados, embalagem Tetra Pack de 200 ml,
reembaladas em caixa de papel vedadas. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir da entrega.
SUCO PRONTO PARA BEBER SABOR MORANGO,
Suco industrializado, apresentação pronto pra beber, à
base de néctar de fruta, sabor morango, composto de
suco e polpa de fruta concentrados, embalagem Tetra
un
13.500
Pack de 200 ml, reembaladas em caixa de papel
vedadas. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir
da data de entrega.
XAROPE DE GROSELHA ENRIQUECIDO COM
VITAMINA C (PRINCIPAL), contendo em sua
composição: açúcar líquido invertido, caramelo de milho,
aroma de groselha, acidulante ácido cítrico, conservante
benzo ato de sódio, antioxidante ácido ascórbico e
corante. O produto não deverá necessitar de
refrigeração. Validade do Produto: 12 (doze) meses.
Gf
188
Embalagem: O produto deverá ser embalado em
embalagem plástica transparente e resistente contendo
1000 ml com tampa de rosca, com batoque e lacre de
PVC Cristal Pré-Formado. Deverá ser reembalado em
caixa de papelão reforçado com capacidade para 12
litros, lacrada com fita.
TOTAL DO LOTE 04 – VALOR ESTIMADO R$

162.000

162.000

2.250
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2

3

Especificações dos Gêneros Alimentícios
BEBIDA SABOR CAFÉ COM LEITE: Mistura para
preparo de bebida com alto teor de vitaminas, minerais e
fonte de fibra sabor café com leite. Mistura em pó de
vários ingredientes, destinado à alimento para
preparação com água. Ingredientes básicos: leite integral
em pó, açúcar, café solúvel em pó, espessante, fibra
solúvel, vitaminas: A, C, B1, B2, B3 e B6, minerais: ferro,
cálcio e zinco). Não deverá conter aromatizantes e
corantes artificiais. Cafeína minima de 8g/100g e lactose
correspondente. Com validade mínima de 12 meses.
Embalado em pacote contendo 1kg. Devidamente
identificados com data de validade
e lote. Deverá
apresentar relatório de TPVA E TPO2 como forma de
garantir a segurança e vida útil do produto.
MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA SABORES VARIADOS (MORANGO, UVA, LIMÃO,
PÊSSEGO, FRAMBOESA, CEREJA E ABACAXI) (PRINCIPAL), o produto deverá conter os ingredientes
básicos: açúcar, gelatina em pó (espessam-te), citrato de
sódio (estabilizante), ácido cítrico (acidulante), aroma
idêntico ao natural da fruta e corante. Não contém glúten.
Composição nutricional aproximada: 20 g; Valor
Energético 73 kcal; Carboidratos 16 g; Proteínas 1,5 g;
Sódio 85 mg; Embalagem: O produto deverá ser
embalado em sacos de poliéster metalizado/PEBD,
atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido de
1kg cada. O material da embalagem deverá possuir:
Relatório de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de
permeabilidade ao vapor de água) em ensaio de
caracterização com, no mínimo, quatro determinações e
TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigênio) em ensaio
de caracterização com, no mínimo, duas determinações;
atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC
17025. A embalagem secundária deverá ser em caixas
de papelão reforçadas com abas Superiores e inferiores
lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 16
unidades, totalizando um peso líquido de 16kg. Validade
do Produto: mínimo de 06 (seis) meses.
BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE: Mistura para
preparo de bebida com alto teor de vitaminas, minerais
sabores chocolate com malte e ovos. Mistura em pó de
vários ingredientes, destinado à alimento para
preparação com água. Ingredientes básicos: leite integral
em pó, açúcar, cacau em pó, extrato de malte,
espessante, fibra solúvel, vitaminas: A, C, B1, B2, B3 e
B6, minerais: ferro, cálcio e zinco). Não deverá conter
aromatizantes e corantes artificiais. Caseína minima de
7,2g/100g e lactose correspondente. Com validade

Unid.

kg

kg

kg

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

1.250

15.000

63

750

938

11.250
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mínima de 12 meses. Embalado em pacote contendo
1kg. Devidamente identificados com data de validade
e lote. Deverá apresentar relatório de TPVA E
TPO2 como forma de garantir a segurança e vida útil do
produto.
TOTAL DO LOTE 05 – VALOR ESTIMADO R$

LOTE 06
Item

1

2

Especificações dos Gêneros Alimentícios
BISCOITO DE MAISENA (PRINCIPAL), contendo
basicamente os ingredientes:
farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, creme de milho, açúcar invertido, amido, sal,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos,
acidulantes e aromatizantes. Contém glúten.
Composição nutricional aproximada: 30g; VCT 132 kcal;
Carboidratos 21 g; Proteínas 2,7 g; Gorduras totais 4,1
g; Gorduras saturadas 1,9 g; Gorduras trans 0 g;
Colesterol 0 mg; Fibra alimentar 1,3 g; Sódio 120 mg;
Embalagem: O produto deverá ser embalado em saco
de polietileno atóxico contendo de 300 gramas a 1.000
gramas e reembalado em caixas de papelão reforçadas
pesando de 8 a 12 kg. Validade do Produto: mínimo de
08 (oito) meses.
BISCOITO DE ÁGUA E SAL (PRINCIPAL), contendo
basicamente os ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido, extrato
de malte, açúcar invertido, sal, fermento biológico,
fermento químico bicarbonato de sódio e acidulante.
Contém glúten. Composição nutricional aproximada: 30
g; VCT 129 kcal; Carboidratos 20 g; Proteínas 3,8 g;
Gorduras Totais 3,9 g; Gorduras Saturadas 1,7 g;
Gorduras Trans zero g; Colesterol zero mg; Fibra
Alimentar zero g; Sódio 210 mg; Embalagem: O produto
deverá ser embalado em sacos de polietileno atóxico
contendo de 300 gramas a 1.000 gramas e reembalado
em caixas de papelão reforçadas pesando de 8 a 12 kg.
Validade do Produto: mínimo de 08 (oito) meses.
BARRA DE MORANGO COM COBERTURA
(PRINCIPAL) O produto deverá conter os ingredientes
básicos: polpa de morango, xarope de glicose, açúcar,
amido modificado, regulador de acidez, acidulante ácido
lácteo, espessante ágar, fibra de trigo, aromatizante,
emulsificante, antioxidante, açúcar invertido, cenoura e
corante natural. Cobertura: sabor chocolate. Contém
glúten. Composição nutricional aproximada: 20 g; VCT
75 kcal; Carboidratos 15 g; Proteínas 0,7 g; Gorduras
Totais 1,5 g; Gorduras Saturadas 1,4 g; Gorduras Trans
0 g; Fibra Alimentar 0,6 g; Sódio 16 mg; Embalagem: A

Unid.

Kg

Kg

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

2.500

30.000

1.407

16.875

4.688

56.250
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embalagem primária do produto deverá ser de
material laminado flexível metalizado poliéster (PET)
com polietileno (PE) / filme laminado flexível
metalizado polipropileno bi orientado (BOPP) com
polipropileno bi orientado (BOPP).A
embalagem
secundária do produto deverá ser em caixas de
papelão cartão, contendo 24 barras. A embalagem
terciária deverá ser de papelão ondulado reforçado
contendo 6 displays. Validade do Produto: 10 (dez)
meses.
BISCOITO SALGADO TEMPERADO (PRINCIPAL) O
produto deverá conter os ingredientes básicos: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, amido, glicose, açúcar, sal, extrato de malte,
soro de leite em pó, açúcar invertido, fermentos
químicos, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja.
Contém glúten. Composição nutricional aproximada: 30
g; VCT 121 kcal; Carboidratos 17 g; Proteínas 2,1 g;
Gorduras Totais 5,0 g; Gorduras Saturadas 1,6 g;
Gorduras Trans 0 g; Fibra Alimentar 1,0 g; Sódio 331
mg; Embalagem: A embalagem primária do produto
deverá ser de material laminado, impresso por
fotogravura, composto de polipropileno bi orientado
transparente e polipropileno bi orientado e metalizado,
conforme ETE-00642.A embalagem secundária do
produto deverá ser em caixas de papelão reforçadas,
adequada ao empilhamento, com abas inferiores e
superiores lacradas com fita adesiva, contendo 30
pacotes de 30 g cada, perfazendo um total de 900 g.
Validade do Produto: 12 (doze) meses.
COOKIES INTEGRAIS COM CASTANHA DO PARÁ
(PRINCIPAL), contendo basicamente os ingredientes:
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, castanha do pará, fibra de trigo, açúcar
invertido, extrato de malte, soro de leite em pó, ovo
integral desidratado, sal, fermentos químicos,
estabilizante lecitina de soja, aroma artificial de manteiga
e especiarias. Contém glúten. Composição nutricional
aproximada: 30 g; Valor Energético 142 kcal;
Carboidratos 20 g; Proteínas 2,2 g; Gorduras Totais 5,9
g; Gorduras Saturadas 2,3 g; Gorduras Trans 0 g; Fibra
Alimentar 1,2g; Sódio 147 mg; Embalagem: O produto
deverá ser embalado em filme de BOPP laminado e
metalizado com impressão externa, pesando de 25 a 30
gramas e acondicionado em caixa de papelão ondulado
com capacidade para 20 unidades. Validade do Produto:
mínimo de 08 (oito) meses.
BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE;
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho,
açúcar invertido, fibra de trigo, cacau em pó, soro de leite
em pó e sal. estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio.
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Melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Corante
natural de caramelo. Aromatizante. Contém glúten.
Composição centesimal: valor energético: 376,6 kcal,
carboidratos: 66,6 g, proteínas: 8,3 g, lipídeos: 8,3 g, fibra
alimentares: 3,6g, Embalagem primaria: embalagem de
refil em Bopp de 134g, reembalados em sacos de 400g
de produto. Embalagem secundaria: caixas de papelão
contendo 12 pacotes de 400g, totalizando 4,8 kg na
caixa. Considera-se imprópria a embalagem defeituosa
que exponha o produto a contaminação e alteração
BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL (com açúcar
mascavo): Características: biscoito doce em formato
redondo, estampado, textura lisa, crocante, coloração
castanho dourado, sem corantes. Ingredientes: Farinha
de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico
(Vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico (Vitamina B9), açúcar mascavo, gordura
pct
vegetal de palma, amido de milho, açúcar invertido e sal.
Estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos
bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio.
Melhorador de farinha metabissulfito de sódio.
Aromatizantes. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA.
Embalagem primaria de 400g. Embalagem secundária
de papelão. Prazo de validade mínimo 8 meses.
TOTAL DO LOTE 06 – VALOR ESTIMADO R$

625

7.500

625

7.500

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

125

1.500

3.438

41.250

LOTE 07
Item

1

2

Especificações dos Gêneros Alimentícios
MACARRÃO COM OVOS PARA SOPA (AVE-MARIA) (PRINCIPAL), contendo sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, ovos, amido e corantes naturais.
Deverá ser isento de gorduras trans. Composição
centesimal aproximada: VCT 348 kcal; Carboidratos
73g; Proteínas 11g; Gorduras Totais 1g; Gorduras
Saturadas zero g; Gorduras Trans zero g; Fibra Alimentar
2g; Sódio zero mg; Validade: 12 (doze) meses.
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO
(PRINCIPAL), contendo sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados e corantes
naturais. Deverá ser isento de gorduras trans.
Composição centesimal aproximada: VCT 348 kcal;
Carboidratos 73g; Proteínas 11g; Gorduras Totais
1g; Gorduras Saturadas zero g; Gorduras Trans zero g;

Unid.

kg

kg

Avenida Rui Barbosa, 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos/SP – Telefone: (0**11) 4674-7800

PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
PROCESSO No 1.493/2017

EDITAL Nº 11/2017

3

Fibra Alimentar 2g; Sódio zero mg; Validade: 12 (doze)
meses.
MACARRÃO
PARAFUSO
MULTIGRÃOS:
Características: mini fusilli 8 grãos. Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soja tostada
fragmentada, aveia em flocos, centeio em flocos, farinha
de linhaça, cevada, girassol e gergelim e albumina.
Contém glúten. Embalagem: primária - embalagens
Pct
contendo 500 g do produto, empacotadas em filme
transparente de polipropileno. Secundária - caixa de
papelão reforçada, totalmente lacrada com fita adesiva
plastificada, contendo 20 pacotes de 500 g. Prazo de
Validade Mínimo: 8 meses a partir da data de entrega.
TOTAL DO LOTE 07 – VALOR ESTIMADO R$

625

7.500

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

75

900

1.407

16.875

LOTE 08
Item

1

2

Especificações dos Gêneros Alimentícios
FARINHA LÁCTEA - LATA COM 400 GRAMAS
(PRINCIPAL), contendo basicamente: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó
integral, sal, vitaminas, sais minerais e aromatizantes.
Composição centesimal aproximada: Proteínas 12g;
Carboidratos 73g; Lipídios 6,5g; Validade do Produto: 12
(doze) meses.
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO
PARA LACTENTES - LATA COM 400 GRAMAS
(PRINCIPAL), contendo os ingredientes: leite
desnatado (fonte proteica), maltodextrina, lactose,
oleína de palma, soro de leite desmineralizado (fonte
protéica), óleo de palma, óleo de canola, óleo de milho,
lecitina de soja, sais minerais (citrato de cálcio, cloreto
de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato
de cobre, iodeto de potássio), vitaminas (vitamina C,
vitamina E, ácido pantotênico, niacina, vitamina B1,
vitamina A, vitamina B6, vitamina B2, ácido fólico,
vitamina K, biotina, vitamina D). Sem glúten.
Composição centesimal aproximada: Valor energético
483 kcal; Carboidratos 58g; Proteínas 15g; Gorduras
totais 22g; Gorduras saturadas 8,7g; Gorduras trans 0g;
Ácido linoléico 3,5g; Ácido linolênico 400 mg; Fibra
alimentar 0g; Sódio 210 mg; Cálcio 568 mg; Ferro 7,6 mg;
Potássio 680 mg; Cloreto 480 mg; Fósforo 366 mg;
Magnésio 54 mg; Iodo 135 µg; Cobre 360 µg; Zinco 5,9
mg; Selênio 9,7 µg; Manganês 0,04 mg; Vitamina A 500
µg; Vitamina D 8,5 µg; Vitamina E 7,5 mg; Vitamina K 45
µg; Vitamina C 69 mg; Vitamina B1 1,2 mg; Vitamina B2
1,4 mg; Niacina 4,5 mg; Vitamina B6 0,58 mg; Ácido fólico
110 µg; Ácido pantotênico 7,0 mg; Vitamina B12 1,5 µg;
Biotina 17 µg; Validade do Produto: 15 (quinze) meses.
Embalagem: O produto deverá ser embalado em lata

Unid.

latas
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contendo 400 gramas e reembalado em caixa de papelão
reforçada.
LEITE EM PÓ DE SOJA - LATA COM 800 GRAMAS
(PRINCIPAL), ingredientes: maltodextrina, proteína
isolada de soja, oleina de palma, óleo de soja, óleo de
coco, sais minerais, óleo de girassol, vitaminas,
metionina, cloreto de coleína, taurina. Não pode conter
latas
leite de vaca ou produtos lácteos de origem animal. Sem
glúten. Composição para 100 g de pó VCT 509 kcal;
Carboidratos 55,6 g; Proteínas 14 g; Gorduras totais 25,6
g; Gorduras saturadas 10,5 g; Validade do Produto: 18
(dezoito) meses.
TOTAL DO LOTE 08 – VALOR ESTIMADO R$

63

750

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

6.250

75.000

LOTE 09
Item

1

Especificações dos Gêneros Alimentícios
Iogurte - leite fermentado por fermentos lácticos próprios
(cultivos protosimbióticos de Streptococcus salivarius
subsp. Thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp.
Bulgaricus), adicionado de açúcar e polpa de morango.
Sabor preferencialmente morango, mas podem ser
autorizados outros sabores pela contratante. Opcional:
outros produtos de origem lactea e outras substancias
alimenticias aprovadas pela legislação, como aditivos
exceto corantes artificiais, mas desde que não interfiram
no processo de fermentação do leite e sejam declaradas
no rótulo. Composição isenta: corantes artificiais.
Instrução 1) O leite utilizado na fabricação do iogurte
pode ser em naturaza, reconstituido, pasteurizado ou
esterilizado, integral ou semidesnatado. 2) O iogurte não
deve ser submetido a qualquer tratamento termico após
a fermentação. 3) Os microrganismos dos cultivos
utilizados devem ser viaveis, ativos e abundantes no
produto final, durante o seu prazo de validade. 4) Os
ingredientes não lacteos devem compor o produto final
numa proporção maxima de 30% (m/m) Resolução
nº5/00 - MAA - Item 2.2.2. 5) Caracteristicas fisicoquimicas: deve obedecer a Resolução nº 05 de 13/11/00
- MAA / Tabela 1. Embalagem Primaria: Plastica.
Contendo liquido unitario =200ml Secundaria:
Embalagem de mercado que preserve a integridade e
qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a
legislação vigente. Nota: Produto com registro.
Legislação Resolução nº 04 de 24/11/88 - CNS/MS;
Resolução nº 05 de 13/11/00 - DAS/MAA; Resolução
RDC nº 12 de 12/01/01 - ANVISA/MS; Resolução RDC
nº 360 de 23/12/03 - ANVISA/MS. Leite Integral UAT ou
UHT Composição obrigatória: Leite de vaca integral
homonegeneizado.

Unid.

Und
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2

3

4

Leite Fermentado desnatado adoçado 80gr - Leite
desnatado ou leite em pó desnatado reconstituído,
xarope de açúcar, dextrose monohidratada, fermentos
lácteos e aroma idêntico ao natural de baunilha.
Und
6.250
Embalagem garrafa em polietileno, rótulo impresso,
coberta com tampa de aluminio, com filme de polietileno
80gr.
Requeijão Cremoso - creme de leite, massa coalhada,
leite pasteurizado padronizado, cloreto de sódio, sal,
coalho e fermento lácteo, concentrado proteico de soro
de leite, estabilizantes (polifosfato de sódio, fosfato Balde
500
trissódico e fosfato monosódico), cloreto de sódio, (sal),
conservador acido sórbico.Embalagem balde plastico de
polietileno, resistente, atóxico contendo 500gr.
Margarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios
de forma precisa na embalagem 80%, contendo leite,
seus constituintes ou derivados, óleos e/ou gorduras de
origem animal e/ou vegetal, água, sal, vitaminas A, B1,
B6, B12 e Selênio, com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios. Validade mínima 5 meses a contar da data de
entrega, em pote plástico de 500 gramas, atóxico.
Kg
1.188
Embalado em caixa de papelão reforçado.
Embalagem secundária: Caixa de Papelão reforçada
contendo 12 kilos. Prazo de validade mínima de 5 meses
a contar da data de fabricação. Considera-se imprópria a
embalagem defeituosa que exponha o produto a
contaminação e alteração.
TOTAL DO LOTE 09 – VALOR ESTIMADO R$

75.000

6.000

14.250

LOTE 10
Item

1

Especificações dos Gêneros Alimentícios
Salsicha de frango tipo hot dog congelado. Descrição:
Salsicha de frango tipo hot dog congelada, pacotes de 03
Kg a 05 Kg cada.Será tolerada a adição de pequenas
quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. A
salsicha deverá ser congelada e armazenada a
temperatura de -18° C (dezoito graus centigrados
negativo) ou inferior e transportada em condições que
preservem a qualidade as características do alimento.
Prazo de validade Mínimo de 90 (noventa) dias. Peso
unitário do Produto: A salsicha depois de embutida
deverá ser atada em seções uniformes de 40g (quarenta
gramas) a 50g (cinqüenta gramas). Embalagem Primaria
→ a embalagem primaria da salsicha deverá ser a vácuo
tipo “CRYOVAC”, termo formada resistente,
transparente, atóxicos. Secundaria → a embalagem
secundaria da salsicha deverá ser caixa de papelão
ondulado, reforçado, resistente ao impacto e as
condições de estocagem congelada. Será considerada
impropria e será recusada a embalagem defeituosa ou

Unid.

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

938
11.250

Kg
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2

inadequada, que exponha o produto a contaminação e
/ou deterioração, ou que não permita o perfeito
armazenamento do mesmo. Considera-se imprópria a
embalagem defeituosa que exponha o produto a
contaminação e alteração.
Salsicha de peru congelada. Descrição: sem corante e
pimenta, congelada, à base Carne de Peru, Carne
Mecanicamente Separada de Peru, Água, Proteína
Texturizada de Soja, Lactato de Sódio (INS 325),
Maltodextrina, Fécula de Mandioca, Pré - Mix de Sais
Minerais (Fosfato Tricálcico e Pirofosfato Férrico), Sal,
Estabilizante [Tripolifosfato de Sódio (INS 451i) e
Polifosfato de sódio (INS 452i), Glutamato Monossódico
Kg
(INS 621), Páprica Doce em Pó, Cebola Desidratada em
pó, Aroma de Fumaça, Eritorbato de Sódio (INS 316),
Alho desidratado em pó, Aroma Natural de Nós Moscada,
Coentro em pó, Nitrito de Sódio (INS 250), máximo de 2%
de sódio e 2% de amido, em saco de polietileno atóxico
com aproximadamente 03 a 05 kg. Considera-se
imprópria a embalagem defeituosa que exponha o
produto a contaminação e alteração.
TOTAL DO LOTE 10 – VALOR ESTIMADO R$

313

3.750

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

1.563

18.750

LOTE 11
Item

1

2

Especificações dos Gêneros Alimentícios
ISCAS DE FILÉ DE PEIXE CONGELADO IQF – polaca
do alasca, carne de polaca livre de pele, cartilagens,
espinhos, ossos e parasitas, cortada no formato de iscas.
após o descongelamento deve apresentar textura firme,
odor e sabor característico agradável, com variação
máxima de 10% de peso, livre de manchas. as iscas
deverão pesar aproximadamente de 25 a 35 gramas, de
8 a 10 cm de comprimento e 3 a 5 cm de largura.
embalado em saco plástico de polietileno atóxico,
termossoldado de 1 a 5 kg cada e reembalado em caixa
de papelão reforçada lacrada com fita gomada de 10 kg.
validade de 12 meses.
EMPANADO DE SALMÃO: Características: carne de
salmão, sadios, moídos e homogeneizados, acrescidos
de outros nutrientes e/ou aditivos que não
descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo
vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas
e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrela do
mar, entre outros, livres de parasitas, peles, escamas,
ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e
cartilagens, além de substâncias químicas. Cada
unidade do produto empanado deverá pesar
aproximadamente entre 25 a 30 gramas. Informação
Nutricional (porção de 100 g): proteína mínima de 12 g,

Unid.

Kg

kg
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gorduras totais máximo de 7 g, carboidrato máximo de 20
1.250
g, sódio máximo de 270 mg. Embalagem: primária confeccionadas em plásticos de alta densidade
transparente, resistente e atóxica, compatível ao contato
direto com alimentos, lacre por termo soldagem,
contendo 2,5 kg do produto. Secundária - caixa de
papelão reforçada, resistente ao impacto e às condições
de estocagem em sistema de congelamento. Lacrada por
fita gomada identificada pelo nome da empresa e fita de
arquear, para garantia de inviolabilidade. Condições de
armazenamento: manter congelado a -18ºC ou mais frio
(não manter descongelado). Prazo de Validade Mínimo:
4 meses a partir da data de entrega.
TOTAL DO LOTE 11 – VALOR ESTIMADO R$

15.000

LOTE 12
Item

1

2

Especificações dos Gêneros Alimentícios
CARNE EM CUBOS PATINHO CONGELADA .
Descrição: Carne bovina em cubos com tamanho
unitário de 2,5 cm cúbicos, congelado. O produto deverá
ser isento de cartilagens, nervos, ossos, pelancas e
sebos (EXTRA LIMPA).O percentual de gordura
permitido de até 5% por quilo de carne. As características
gerais, físico-químicas, microscópicas e microbiológicas
deverão estar de acordo com as normas técnicas de
alimentos do Código Sanitário. Embalagem: embalagem
de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul,
aprovada para contato direto com alimentos, sem
perfurações ou vazamentos, resistente ao transporte e
armazenamento, termossoldado, com etiqueta de
identificação com peso líquido de 2,0 Kgs. A embalagem
secundária do produto deverá ser em caixas de papelão
contendo de 10 a 20 kg.O produto deverá ter o rótulo
com o nome da empresa, data de fabricação, data de
validade, descrição do produto e carimbo do
SISP/SIF.Considerar-se-á imprópria a embalagem
defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou
deterioração.
CARNE MOÍDA DE PATINHO CONGELADA.
Descrição: Carne bovina moída e Congelada.O produto
deverá ser isento de cartilagem, nervos, osso, pelanca e
sebo, com percentual de gordura permitido de até
5%.(EXTRA LIMPA)As características gerais, físicoquímicas, microscópicas e microbiológicas deverão estar
de acordo com as normas técnicas de alimentos do
Código Sanitário. Embalagem: O produto deverá ser
apresentado em embalagem a vácuo, atóxico com peso
líquido de 1,0 Kg. A embalagem secundária do produto
deverá ser em caixas de papelão contendo de 16 a 20
kg.O produto deverá ter o rótulo com o nome da empresa,

Unid.

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

6.250

75.000

7.500

90.000

Kg

Kg
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5

data de fabricação, data de validade, descrição do
produto e carimbo do SISP/SIF.Considerar-se-á
imprópria a embalagem defeituosa que exponha o
produto à contaminação e/ou deterioração.
CARNE BOVINA, PATINHO OU COXÃO MOLE COM
MANDIOCA E CENOURA CONGELADO IQF
(CONGELAMENTO RÁPIDO INDIVIDUAL) MOIDO.
Ingredientes: Carne bovina, mandioca e cenoura. NÃO
CONTEM GLÚTEN. Produto cárneo extra limpo, sem
aparas, sem osso, sem nervos, tendões e aponevroses
proveniente de gado sadio, abatido sob fiscalização em
condições sanitárias adequadas. Obtido a partir da
moagem do corte patinho ou coxão mole seguido de
congelamento a -18oC e a homogeneização da carne
bovina mais mandioca e cenoura. O produto deverá ser
elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para
Condições Higiênico- Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/
Industrializadores de Alimentos. Poderá apresentar um
índice de até 10% de gordura e não conter aditivos.
Validade de 12 meses. Somente será recebido o produto
que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de
entrega. Embalagem primária: sacos de polietileno de
baixa densidade, atóxico, flexível, resistente,
termossoldado, transparente, embalados, em pacotes
com peso padronizado de 01, 03 ou 05 kg. Embalagem
secundária: caixas de papelão padronizadas, reforçadas,
lacradas, em perfeito estado de conservação, limpas e
secas, resistentes ao impacto e às condições de
estocagem, contendo as seguintes informações: nome
do fabricante, produto, temperatura em que deve ser
mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou
data de validade para resfriamento e congelamento, peso
bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SISP
(Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo) ou SIM.
ISCA DE FIGADO BOVINO CONGELADO IQF, com
aspecto próprio, firme e não pegajoso, isento de
manchas esverdeadas com cheiro e sabor próprio,
embalado em saco plástico transparente atóxico
cristalizado, contendo 02 quilos em cada embalagem e
reembalado em caixa.
ALMÔNDEGA ASSADA E CONGELADA SISTEMA IQF
contendo carne bovina, água, gordura bovina, proteína
de soja, farinha de rosca, sal refinado, colágeno bovino,
salsa, alho, cebola, aroma natural estabilizante
tripolifosfato de sódio, corante caramelo, eritorbato de
sódio com peso unitário de 15 a 20 gramas embaladas
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1.563

18.750

1.563

18.750

1.563
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em saco de polietileno azul de baixa densidade de 2kg
cada e reembalado em caixa de papelão ondulada de
12kg (6x2) validade de 24 meses.
TOTAL DO LOTE 12 – VALOR ESTIMADO R$
LOTE 13
Item

1

2

3

Especificações dos Gêneros Alimentícios
CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI - com
aspecto, cor, odor e sabor proprios, sem manchas e
parasitas. embalado em filme de polietileno impresso
transparente atóxico, contendo 01 quilos em cada e
reembalado em caixa de papelão ondulado de 12kg com
validade de 12 meses.
FILÉ DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS Sobrecoxa de frango congelada sem osso cortadas em
maquinário próprio no formato de cubos de 2cm x 2cm,
3cm x 3cm, 4 x 4cm, congelado em tecnologia iqf.
Embalagem primária: sistema plástico termossoldado,
transparente, resistente e atóxico, compatível ao contato
direto com alimentos, de acordo com a legislação vigente.
Capacidade de acondicionamento: de 1 a 2 kg.
*embalagem secundária: caixa de papelão reforçada,
resistente ao impacto e as condições de estocagem em
sistema de congelamento. Lacrada por fita gomada
identificada pelo nome da empresa e feita arquear para
garantia de inviolabilidade. Capacidade de 1 a 10 kg. O
produto deve apresentar registro no sif.
CARNE DE FRANGO, PEITO CONGELADO
(CONGELAMENTO RÁPIDO INDIVIDUAL). Produto
cárneo extra limpo, sem aparas, sem osso, sem nervos,
tendões e aponevroses proveniente de ave sadia,
abatida sob fiscalização em condições sanitárias
adequadas. Obtido a partir da moagem do corte peito
seguido de congelamento a -18oC. O produto deverá ser
elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para
Condições Higiênico- Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/
Industrializadores de Alimentos. Poderá apresentar um
índice de até 10% de gordura e não conter aditivos.
Validade de 12 meses. Somente será recebido o produto
que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de
entrega. Embalagem primária: sacos de polietileno de
baixa densidade, atóxico, flexível, resistente,
termossoldado, transparente, embalados, em pacotes
com peso padronizado de 01, 03 ou 05 kg. Embalagem
secundária: caixas de papelão padronizadas, reforçadas,
lacradas, em perfeito estado de conservação, limpas e
secas, resistentes ao impacto e às condições de
estocagem, contendo as seguintes informações: nome

Unid.

Kg

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

8.750

105.000

1.563

18.750

1.563

18.750

Kg

Kg
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do fabricante, produto, temperatura em que deve ser
mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou
data de validade para resfriamento e congelamento, peso
bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SISP
(Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo) ou SIM.
TOTAL DO LOTE 13 – VALOR ESTIMADO R$

Lotes destinados à ME. E EPP.
LOTE 14
Item

1

2

3

4

5

Especificações dos Gêneros Alimentícios
MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE
ACHOCOLATADO
COM
MALTE E
OVOS
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. –
Descrição. O produto deverá ter na sua composição
básica os seguintes produtos:Açúcar orgânico, cacau em
pó solúvel, extrato de malte, albumina desidratada,
antiumectante, sal, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6),
minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem pacotes de
1000gr reembalado em caixas de papelão contendo no
máximo 12kilos . Considera-se imprópria a embalagem
defeituosa que exponha o produto a contaminação e
alteração.
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL (PRINCIPAL), pacote
c/ 5 quilos, contendo sacarose e Devendo ser fabricado
do suco da cana, livre de fermentação, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Composição centesimal aproximada: VCT 400kcal.
Validade do Produto: 12 (doze) meses.
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1
(PRINCIPAL) - grãos sadios, limpos, classificados pelo
Ministério da Agricultura, ausência de grãos ou sementes
de outros vegetais, larvas, parasitas e outros corpos
estranhos produto. Constituído de no mínimo 90% de
grãos íntegros na cor característica à variedade
correspondente, de tamanho e formato natural.
Composição centesimal aproximada: VCT 348 kcal;
Proteínas 7,2g; Glicídios 80g; Cálcio 28 mg; Ferro 1 mg;
Fibra alimentar 1,68g; Validade do Produto: mínimo de
12 (doze) meses.
AVEIA (FARINHA DE) - (PRINCIPAL), produto
resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e
classificação. Composição centesimal aproximada: VCT
340 kcal; Proteínas 14g; Lipídios 8g; Glicídios 60g;
Validade do Produto: 12 (doze) meses.
FARINHA DE MILHO AMARELA (PRINCIPAL), produto
obtido pela ligeira torração do grão de milho,
desgerminado e previamente macerado. Composição

Unid.

Kg

Kg

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

416

5.000

729

8.750

5.000

60.000

06

75

12

150

Kg

Kg

kg

Avenida Rui Barbosa, 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos/SP – Telefone: (0**11) 4674-7800

PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
EDITAL Nº 11/2017

6

7

8

9

10

centesimal aproximada: Proteínas 8g.; Lipídios 2g.;
Glicídios 76g.; Validade do Produto: 9 (nove) meses;
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (PRINCIPAL),
produto obtido pela moagem e torração da parte
comestível da mandioca, fabricada a partir de matérias
primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e
parasitas, podendo estar úmida, fermentada ou rançosa.
Composição centesimal aproximada: Proteínas 1,7g;
Glicídios 92g; Validade do Produto: 9 (nove) meses.
FEIJÃO CARIOQUINHA (PRINCIPAL), de primeira
qualidade, constituído de no mínimo 90% de grãos na cor
característica à variedade correspondente, de tamanho e
formato natural, maduros, limpos e secos. Composição
centesimal aproximada: VCT 341 kcal; Proteínas 20g;
Glicídios 63g; Lipídios 1g; Ferro. 8 mg; Validade do
Produto: mínimo de 08 (oito) meses.
FEIJÃO CARIOCA EMBALAGEM 03 kg. Feijão carioca,
água, sal, cebola, alho e louro desidratados. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. Descrição do produto: Produto
embalado à vácuo, esterilizado e cozido a vapor, obtido
pelo processamento em condições controladas de feijão
carioca “in natura” e temperos. Embalagem: Primária produto embalado a vácuo, em embalagem plástica
transparente,
hermeticamente
fechado
por
termossoldagem, rotulado com 3 kg.
FUBÁ DE MILHO PRÉ-COZIDO (PRINCIPAL), para
preparo rápido, produto obtido pela moagem de grãos de
milho. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Composição
centesimal aproximada: Proteínas 10g; Glicídios 80g;
Validade do Produto: 9 (nove) meses.
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS
(PRINCIPAL), contendo leite integral, emulsificante
lecitina de soja, vitaminas (C, PP, B2, B6, A, D), piro
fosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado e sulfato
de manganês monohidratado. Não contém glúten.
Características Organolépticas: Aspecto: Pó fino e sem
grumos Cor: Branco amarelado Sabor e Odor: Após
dissolução apresenta sabor agradável, sem alterações
sensoriais. Composição por porção (25g) aproximada:
Valor energético 125 kcal; Carboidratos 9,7 g; Proteínas
6,6 g; Gorduras Totais 6,6 g; Gorduras Saturadas 3,9 g;
Gorduras Trans 0 g; Fibra Alimentar 0 g; Sódio 94 mg;
Cálcio 229 mg; Ferro 4,2 mg; Zinco 2,1 mg; Manganês
0,69 mg; Vitamina A 186 µg; Vitamina B2 0,39 mg;
Vitamina B6 0,39 mg; Vitamina C 14 mg; Vitamina D 1,5
µg; Vitamina PP 4,8 mg; Embalagem: O produto deverá
ser embalado em filme de poliéster metalizado selado
automaticamente acondicionado em sacos de PEBD
folha simples, transparente, identificado conforme
legislação, com peso líquido de 500 gramas a 1.000
gramas e reembalado em caixa de papelão ondulado
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1.666
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12

13

14

15

16

17

com peso máximo de até 10 kg. Validade do Produto: 12
(doze) meses.
OLEO DE SOJA REFINADO - LATA OU PET C/ 900
ML (PRINCIPAL), produto de soja, Refinado, tendo
sofrido processo tecnológico adequado como
degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou
não e desodorização. Validade do Produto: 12 (doze)
meses.
OREGANO - PACOTE C/ 10 GRAMAS (PRINCIPAL),
folhas secas de Orégano spp. Ou Lippia spp. Validade
do Produto: 12 (doze) meses.
QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 100
GRAMAS (PRINCIPAL), produto contendo queijo
parmesão, ácido sórbico, cloreto de sódio. Composição
centesimal aproximada: VCT 430 kcal; Proteínas 32g;
Lipídios 34g; Sódio 1000g; Cálcio 1210 mg; Validade do
Produto: 06 (seis) meses.
SAL REFINADO - Descrição: sal é o cloreto de sódio
cristalizado, extraído de fontes naturais. O sal deverá
apresentar em cristais brancos, de forma cúbica,
agrupados e úmidos de maneira a constituírem pequenas
pirâmides de base quadrangular. As características
gerais, organolépticas, físico-químicas, microbiológicas e
microscópicas deverão estar de acordo com as normas
técnicas de alimentos do Código Sanitário. Embalagem:
o produto deverá ser apresentado em saco plástico
contendo 1000 gramas. Considerar-se-á imprópria a
embalagem defeituosa que exponha o produto à
contaminação e/ou deterioração.
COCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMAS
(PRINCIPAL), produto contendo basicamente amêndoa
de coco desidratada e conservante INS 223. Não poderá
conter açúcar. Composição centesimal aproximada: VCT
600 kcal; Proteínas 8,3g; Carboidratos 20g; Lipídios
60g; Embalagem: O produto deverá ser embalado em
saco plástico de polietileno, contendo 100 gramas e
reembalado em caixa de papelão reforçada com 48
unidades. Validade do Produto: 12 (doze) meses.
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PRINCIPAL), produto
obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo são e
limpo. Acrescido de ferro e ácido fólico com no máximo
de 15% de umidade, aspecto de pó fino, branco cheiro e
sabor próprios. Composição centesimal aproximada:
Proteínas 10g.; Lipídios 1g.; Glicídios 76g. Validade do
Produto: mínimo de 5 (cinco) meses.
LEITE CONDENSADO - LATA C/ 395 GRAMAS
(PRINCIPAL), contendo leite "in natura", açúcar e
lactose, obtido através de processo tecnológico
adequado. Composição centesimal aproximada:
Proteínas 6g.; Lipídios 8g.; Glicídios 56g.; Validade do
Produto: 12 (doze) meses.
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GELÉIA DE MORANGO (PRINCIPAL), produto
contendo basicamente os ingredientes: açúcar, polpa de
morango, xarope de glicose, espessante pectina e
acidulante ácido cítrico. Composição centesimal
aproximada: VCT 263 kcal; Proteínas 0,3g; Carboidratos
65g; Lipídios 0,2g; Validade do Produto: mínimo de 18
(dezoito) meses.
TOTAL DO LOTE 14 – VALOR ESTIMADO R$
LOTE 15
Especificações dos Gêneros Alimentícios
PÃO TIPO BISNAGUINHA, enriquecido de vitaminas e
ferro. Composição: farinha de trigo especial, açúcar
invertido, óleo de girasol, sal, emulsificantes
monoglicerideos de acidos graxos e lacto de sódio,
conservador propionato de calcio. Prazo de validade de
10 dias a partir da data de fabricação. Embalagem
primaria em saco de polipropileno transparente, atóxico
e termossoldado com 300grs.
PÃO DE MEL INTEGRAL (PRINCIPAL), contendo
basicamente os ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido,
fibra de trigo, gordura vegetal, mel, fermentos químicos,
especiarias, emulsificante lecitina de soja, conservante,
acidulante e aromas. Cobertura: sabor chocolate.
Contém glúten. Composição nutricional aproximada: 23
g; Valor Energético 96 kcal; Carboidratos 15 g; Proteínas
1,6 g; Gorduras Totais 3,4 g; Gorduras Saturadas 3 g;
Gorduras Trans 0 g; Fibra Alimentar 0,8 g; Sódio 31 mg;
Embalagem: O produto deverá ser em filme de
polipropileno transparente ou laminado.
Produto
acondicionado em caixa de papelão ondulada, com
capacidade para 200 unidades de 23g cada. Validade do
Produto: mínimo de 08 (oito) meses.
BOLINHO DOCE INDIVIDUAL, MUFFIN 40g - SABOR
LARANJA - Muffin orgânico de laranja, à base de:
Farinha de trigo orgânica, açúcar cristal orgânico, leite
integral orgânico, ovo orgânico, gordura vegetal
orgânica, amido de milho, sal, fermento químico
bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja,
aromatizante óleo natural de laranja, espessante goma
guar e goma xantana, acidulante ácido cítrico. O produto
deverá ser preparado com ingredientes sãos e limpos, de
primeira qualidade. Embalagem primária: Polipropileno
Biorientado 20 micra transparente x Polipropileno
Biorientado 30 micra perolado, com peso líquido de 40g
cada.
Acondicionados em caixas de papelão reforçadas com
abas superiores e inferiores lacradas respectivamente
com fita adesiva, contendo 48 unidades, totalizando um

PROCESSO No 1.493/2017

Kg

Unid.

pct

und

78

937

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

312

3.750

1.041

12.500

520

6.250

und

Avenida Rui Barbosa, 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos/SP – Telefone: (0**11) 4674-7800

PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo
PROCESSO No 1.493/2017

EDITAL Nº 11/2017

4

peso líquido de 2,45 kg. O empilhamento máximo é de 5
caixas.
Será considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto à contaminação e/ou deterioração. O produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
No rótulo da embalagem primária, deverão constar, as
seguintes informações: identificação do produto,
inclusive marca; nome e endereço do fabricante; prazo
de validade; componentes do produto; peso líquido;
número de lote, caso utilizado; Valor nutricional
impresso;
BOLINHO DOCE INDIVIDUAL, MUFFIN 40g - SABOR
CHOCOLATE - Muffin orgânico de chocolate, à base de:
Farinha de trigo orgânica, açúcar cristal orgânico, leite
integral orgânico, ovo orgânico, gordura vegetal
orgânica, cacau em pó orgânico, amido de milho, sal,
fermento químico bicarbonato de sódio, emulsificante
lecitina de soja, aroma natural de baunilha, estabilizantes
goma guar e goma xantana, antioxidante ácido cítrico. O
produto deverá ser preparado com ingredientes sãos e
limpos, de primeira qualidade. Embalagem primária:
Polipropileno Biorientado 20 micra transparente x
Polipropileno Biorientado 30 micra perolado, com peso
líquido de 40g cada acondicionados em caixas de
papelão reforçadas com abas superiores e inferiores
lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 48
unidades, totalizando um peso líquido de 2,45 kg. O
empilhamento máximo é de 5 caixas. Será considerada
imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto à contaminação
e/ou deterioração. O produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente. No rótulo da
embalagem primária, deverão constar, as seguintes
informações: identificação do produto, inclusive marca;
nome e endereço do fabricante; prazo de validade;
componentes do produto; peso líquido; número de lote,
caso utilizado; Valor nutricional impresso;
TOTAL DO LOTE 15 – VALOR ESTIMADO R$
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Especificações dos Gêneros Alimentícios
ERVILHA EM CONSERVA, LATA C/ 3kg (PRINCIPAL), produto obtido do cozimento de grão de
ervilha imersa em água e sal. Composição centesimal
aproximada: VCT 65kcal. Carboidratos 15,4g. Validade
do Produto: 24 (vinte e quatro) meses.
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA C/ 3kg (PRINCIPAL), produto obtido do cozimento de grãos de
milho verde, imersos em água, açúcar e sal. Composição

Unid.
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centesimal aproximada: Proteínas 3,2g.; Lipídios 1g.;
Glicídios 19g. Validade do Produto: 24 (vinte e quatro)
meses.
MOLHO DE TOMATE REFOGADO TEMPERADO
(PRINCIPAL), contendo basicamente os ingredientes:
tomate, sal, amido, açúcar, óleo vegetal, cebola, salsa
em flocos, alho e especiarias. Isento de pimenta e não
conter glúten. Sem Glutamato. Composição centesimal
aproximada: VCT mínimo: 36 kcal - máximo: 66 kcal;
Proteínas mínimo: 1g - máximo: 1,8 g; Carboidratos
mínimo: 6,5 g - máximo: 13 g; Gorduras totais mínimo:
1,6 g - máximo: 2 g; Gorduras saturadas mínimo: 0 g
- máximo: 0,2 g; Gordura trans mínimo: 0 g máximo: 0 g; Fibra mínimo: 1g - máximo: 2,2 g;
Sódio mínimo: 410 mg - máximo: 520 mg Validade do
Produto: mínimo 12 (doze) meses. Embalagem: O
produto deverá ser acondicionado em embalagem tipo
bag, contendo peso líquido de 2 kg a 4,100 kg. Na
embalagem deverá estar impressa a data de fabricação,
validade e modo de preparo. A embalagem secundária
deverá ser em papelão reforçado, contendo no máximo
16,400 kg cada e com as devidas indicações impressas
de acordo com a Portaria nº 42/98 da SVS/MS. Lacrada
com fita.
SELETA DE LEGUMES COZIDA A VAPOR: Produto
embalado à vácuo, esterilizado e cozido a vapor, obtido
pelo processamento em condições controladas de
batata, cenoura e ervilha “in natura”. Características:
deverá conter batata, cenoura e ervilha. Contém
antioxidante metabissulfito de sódio. Não contém glúten.
Deverá ser acondicionado de modo a assegurar a sua
proteção, não devendo o material empregado interferir
desfavoravelmente nas características de sua qualidade.
O ph deverá ser adequado à composição e natureza do
produto. Poderão ser empregados alguns aditivos
intencionais ou coadjuvantes da tecnologia de
fabricação, de acordo com padrões da legislação
vigente. Serão tolerados resíduos de pesticidas e
contaminantes orgânicos obedecendo às quantidades
máximas previstas pela lei. Prazo de validade e de
fabricação: o produto deverá ter validade mínima de 4
meses e não poderá ter data de fabricação anterior a 45
dias da data da entrega. Embalagem primária: produto
embalado a vácuo, em embalagem plástica transparente,
hermeticamente fechado por termossoldagem. O produto
deve ser armazenado à temperatura ambiente, sobre
estrados, em local seco, fresco e arejado. Protegido de
insetos, roedores e da incidência direta de luz solar. Com
peso liquido de 2kg a 3kg. ROTULAGENS:
Obedecendo a legislação vigente INFORMAÇÕES QUE
CONSTARÃO
NOS
RÓTULOS:
PRIMÁRIA:
Identificação do Produto, marca, nome e endereço do
fabricante, data de validade, conteúdo líquido,
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informação nutricional. Prazo de validade de 6 (seis)
meses.
CHAMPIGNON EM CONSERVA, EMBALAGEM C/
1000 GRAMAS (PRINCIPAL) O produto deverá ser
constituído por champignon nº 1, água, sal e acidulante
ácido cítrico. Composição centesimal aproximada: Valor
calórico 5,18 kcal; Proteínas 1,24g; Ferro 118,0 mg;
Embalagem Primária: O produto deverá ser embalado
em sacos de polietileno atóxico, tendo peso drenado
máximo de 1.000 gramas. No rótulo da embalagem
primária deverá constar, de forma clara e indelével, as
seguintes informações: Identificação do produto,
inclusive marca; Nome e endereço do fabricante; Data de
fabricação e validade; Componentes do produto; Peso
líquido; Número do Registro no Ministério da Saúde;
Número do lote, caso utilizado. Embalagem Secundária:
Deverá ser de papelão reforçado (ondulado), pesando
até 9 quilos, e estar devidamente identificada. Validade
do Produto: Deverá ser no mínimo de 6 (seis) meses.
TOTAL DO LOTE 16 – VALOR ESTIMADO R$
LOTE 17
Especificações dos Gêneros Alimentícios
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SUCO SABOR UVA, industrializado, apresentação
pronta pra beber, à base de leite de soja e néctar de fruta,
sabor uva, composto de suco e polpa de fruta
4.500
un
concentrados, embalagem Tetra Pack de 200 ml,
reembaladas em caixa de papel vedadas. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir da entrega.
SUCO PRONTO PARA BEBER SABOR MORANGO,
Suco industrializado, apresentação pronto pra beber, à
base de néctar de fruta, sabor morango, composto de
suco e polpa de fruta concentrados, embalagem Tetra
un
4.500
Pack de 200 ml, reembaladas em caixa de papel
vedadas. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir
da data de entrega.
XAROPE DE GROSELHA ENRIQUECIDO COM
VITAMINA C (PRINCIPAL), contendo em sua
composição: açúcar líquido invertido, caramelo de milho,
aroma de groselha, acidulante ácido cítrico, conservante
benzo ato de sódio, antioxidante ácido ascórbico e
corante. O produto não deverá necessitar de
refrigeração. Validade do Produto: 12 (doze) meses.
Gf
62
Embalagem: O produto deverá ser embalado em
embalagem plástica transparente e resistente contendo
1000 ml com tampa de rosca, com batoque e lacre de
PVC Cristal Pré-Formado. Deverá ser reembalado em
caixa de papelão reforçado com capacidade para 12
litros, lacrada com fita.
TOTAL DO LOTE 17 – VALOR ESTIMADO R$
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Especificações dos Gêneros Alimentícios
BEBIDA SABOR CAFÉ COM LEITE: Mistura para
preparo de bebida com alto teor de vitaminas, minerais e
fonte de fibra sabor café com leite. Mistura em pó de
vários ingredientes, destinado à alimento para
preparação com água. Ingredientes básicos: leite integral
em pó, açúcar, café solúvel em pó, espessante, fibra
solúvel, vitaminas: A, C, B1, B2, B3 e B6, minerais: ferro,
cálcio e zinco). Não deverá conter aromatizantes e
corantes artificiais. Cafeína minima de 8g/100g e lactose
correspondente. Com validade mínima de 12 meses.
Embalado em pacote contendo 1kg. Devidamente
identificados com data de validade
e lote. Deverá
apresentar relatório de TPVA E TPO2 como forma de
garantir a segurança e vida útil do produto.
MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA SABORES VARIADOS (MORANGO, UVA, LIMÃO,
PÊSSEGO, FRAMBOESA, CEREJA E ABACAXI) (PRINCIPAL), o produto deverá conter os ingredientes
básicos: açúcar, gelatina em pó (espessam-te), citrato de
sódio (estabilizante), ácido cítrico (acidulante), aroma
idêntico ao natural da fruta e corante. Não contém glúten.
Composição nutricional aproximada: 20 g; Valor
Energético 73 kcal; Carboidratos 16 g; Proteínas 1,5 g;
Sódio 85 mg; Embalagem: O produto deverá ser
embalado em sacos de poliéster metalizado/PEBD,
atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido de
1kg cada. O material da embalagem deverá possuir:
Relatório de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de
permeabilidade ao vapor de água) em ensaio de
caracterização com, no mínimo, quatro determinações e
TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigênio) em ensaio
de caracterização com, no mínimo, duas determinações;
atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC
17025. A embalagem secundária deverá ser em caixas
de papelão reforçadas com abas Superiores e inferiores
lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 16
unidades, totalizando um peso líquido de 16kg. Validade
do Produto: mínimo de 06 (seis) meses.
BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE: Mistura para
preparo de bebida com alto teor de vitaminas, minerais
sabores chocolate com malte e ovos. Mistura em pó de
vários ingredientes, destinado à alimento para
preparação com água. Ingredientes básicos: leite integral
em pó, açúcar, cacau em pó, extrato de malte,
espessante, fibra solúvel, vitaminas: A, C, B1, B2, B3 e
B6, minerais: ferro, cálcio e zinco). Não deverá conter
aromatizantes e corantes artificiais. Caseína minima de
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7,2g/100g e lactose correspondente. Com validade
mínima de 12 meses. Embalado em pacote contendo
1kg. Devidamente identificados com data de validade
e lote. Deverá apresentar relatório de TPVA E
TPO2 como forma de garantir a segurança e vida útil do
produto.
TOTAL DO LOTE 18 – VALOR ESTIMADO R$

LOTE 19
Item
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Especificações dos Gêneros Alimentícios
BISCOITO DE MAISENA (PRINCIPAL), contendo
basicamente os ingredientes:
farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, creme de milho, açúcar invertido, amido, sal,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos,
acidulantes e aromatizantes. Contém glúten.
Composição nutricional aproximada: 30g; VCT 132 kcal;
Carboidratos 21 g; Proteínas 2,7 g; Gorduras totais 4,1
g; Gorduras saturadas 1,9 g; Gorduras trans 0 g;
Colesterol 0 mg; Fibra alimentar 1,3 g; Sódio 120 mg;
Embalagem: O produto deverá ser embalado em saco
de polietileno atóxico contendo de 300 gramas a 1.000
gramas e reembalado em caixas de papelão reforçadas
pesando de 8 a 12 kg. Validade do Produto: mínimo de
08 (oito) meses.
BISCOITO DE ÁGUA E SAL (PRINCIPAL), contendo
basicamente os ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido, extrato
de malte, açúcar invertido, sal, fermento biológico,
fermento químico bicarbonato de sódio e acidulante.
Contém glúten. Composição nutricional aproximada: 30
g; VCT 129 kcal; Carboidratos 20 g; Proteínas 3,8 g;
Gorduras Totais 3,9 g; Gorduras Saturadas 1,7 g;
Gorduras Trans zero g; Colesterol zero mg; Fibra
Alimentar zero g; Sódio 210 mg; Embalagem: O produto
deverá ser embalado em sacos de polietileno atóxico
contendo de 300 gramas a 1.000 gramas e reembalado
em caixas de papelão reforçadas pesando de 8 a 12 kg.
Validade do Produto: mínimo de 08 (oito) meses.
BARRA DE MORANGO COM COBERTURA
(PRINCIPAL) O produto deverá conter os ingredientes
básicos: polpa de morango, xarope de glicose, açúcar,
amido modificado, regulador de acidez, acidulante ácido
lácteo, espessante ágar, fibra de trigo, aromatizante,
emulsificante, antioxidante, açúcar invertido, cenoura e
corante natural. Cobertura: sabor chocolate. Contém
glúten. Composição nutricional aproximada: 20 g; VCT
75 kcal; Carboidratos 15 g; Proteínas 0,7 g; Gorduras
Totais 1,5 g; Gorduras Saturadas 1,4 g; Gorduras Trans
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0 g; Fibra Alimentar 0,6 g; Sódio 16 mg; Embalagem: A
embalagem primária do produto deverá ser de
material laminado flexível metalizado poliéster (PET)
com polietileno (PE) / filme laminado flexível
metalizado polipropileno bi orientado (BOPP) com
polipropileno bi orientado (BOPP).A
embalagem
secundária do produto deverá ser em caixas de
papelão cartão, contendo 24 barras. A embalagem
terciária deverá ser de papelão ondulado reforçado
contendo 6 displays. Validade do Produto: 10 (dez)
meses.
BISCOITO SALGADO TEMPERADO (PRINCIPAL) O
produto deverá conter os ingredientes básicos: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, amido, glicose, açúcar, sal, extrato de malte,
soro de leite em pó, açúcar invertido, fermentos
químicos, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja.
Contém glúten. Composição nutricional aproximada: 30
g; VCT 121 kcal; Carboidratos 17 g; Proteínas 2,1 g;
Gorduras Totais 5,0 g; Gorduras Saturadas 1,6 g;
Gorduras Trans 0 g; Fibra Alimentar 1,0 g; Sódio 331
mg; Embalagem: A embalagem primária do produto
deverá ser de material laminado, impresso por
fotogravura, composto de polipropileno bi orientado
transparente e polipropileno bi orientado e metalizado,
conforme ETE-00642.A embalagem secundária do
produto deverá ser em caixas de papelão reforçadas,
adequada ao empilhamento, com abas inferiores e
superiores lacradas com fita adesiva, contendo 30
pacotes de 30 g cada, perfazendo um total de 900 g.
Validade do Produto: 12 (doze) meses.
COOKIES INTEGRAIS COM CASTANHA DO PARÁ
(PRINCIPAL), contendo basicamente os ingredientes:
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, castanha do pará, fibra de trigo, açúcar
invertido, extrato de malte, soro de leite em pó, ovo
integral desidratado, sal, fermentos químicos,
estabilizante lecitina de soja, aroma artificial de manteiga
e especiarias. Contém glúten. Composição nutricional
aproximada: 30 g; Valor Energético 142 kcal;
Carboidratos 20 g; Proteínas 2,2 g; Gorduras Totais 5,9
g; Gorduras Saturadas 2,3 g; Gorduras Trans 0 g; Fibra
Alimentar 1,2g; Sódio 147 mg; Embalagem: O produto
deverá ser embalado em filme de BOPP laminado e
metalizado com impressão externa, pesando de 25 a 30
gramas e acondicionado em caixa de papelão ondulado
com capacidade para 20 unidades. Validade do Produto:
mínimo de 08 (oito) meses.
BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE;
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho,
açúcar invertido, fibra de trigo, cacau em pó, soro de leite
em pó e sal. estabilizante lecitina de soja, fermentos
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Un

1.562

18.750

208

2.500

625

7.500
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químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio.
Melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Corante
natural de caramelo. Aromatizante. Contém glúten.
Composição centesimal: valor energético: 376,6 kcal,
carboidratos: 66,6 g, proteínas: 8,3 g, lipídeos: 8,3 g, fibra
alimentares: 3,6g, Embalagem primaria: embalagem de
refil em Bopp de 134g, reembalados em sacos de 400g
de produto. Embalagem secundaria: caixas de papelão
contendo 12 pacotes de 400g, totalizando 4,8 kg na
caixa. Considera-se imprópria a embalagem defeituosa
que exponha o produto a contaminação e alteração
BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL (com açúcar
mascavo): Características: biscoito doce em formato
redondo, estampado, textura lisa, crocante, coloração
castanho dourado, sem corantes. Ingredientes: Farinha
de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico
(Vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico (Vitamina B9), açúcar mascavo, gordura
pct
vegetal de palma, amido de milho, açúcar invertido e sal.
Estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos
bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio.
Melhorador de farinha metabissulfito de sódio.
Aromatizantes. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA.
Embalagem primaria de 400g. Embalagem secundária
de papelão. Prazo de validade mínimo 8 meses.
TOTAL DO LOTE 19 – VALOR ESTIMADO R$

208

2.500

208

2.500

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

41

500

1.145

13.750

LOTE 20
Item

1

2

Especificações dos Gêneros Alimentícios
MACARRÃO COM OVOS PARA SOPA (AVE-MARIA) (PRINCIPAL), contendo sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, ovos, amido e corantes naturais.
Deverá ser isento de gorduras trans. Composição
centesimal aproximada: VCT 348 kcal; Carboidratos
73g; Proteínas 11g; Gorduras Totais 1g; Gorduras
Saturadas zero g; Gorduras Trans zero g; Fibra Alimentar
2g; Sódio zero mg; Validade: 12 (doze) meses.
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO
(PRINCIPAL), contendo sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados e corantes
naturais. Deverá ser isento de gorduras trans.
Composição centesimal aproximada: VCT 348 kcal;
Carboidratos 73g; Proteínas 11g; Gorduras Totais
1g; Gorduras Saturadas zero g; Gorduras Trans zero g;
Fibra Alimentar 2g; Sódio zero mg; Validade: 12 (doze)
meses.

Unid.

kg

kg
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MACARRÃO
PARAFUSO
MULTIGRÃOS:
Características: mini fusilli 8 grãos. Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soja tostada
fragmentada, aveia em flocos, centeio em flocos, farinha
de linhaça, cevada, girassol e gergelim e albumina.
Contém glúten. Embalagem: primária - embalagens
Pct
contendo 500 g do produto, empacotadas em filme
transparente de polipropileno. Secundária - caixa de
papelão reforçada, totalmente lacrada com fita adesiva
plastificada, contendo 20 pacotes de 500 g. Prazo de
Validade Mínimo: 8 meses a partir da data de entrega.
TOTAL DO LOTE 20 – VALOR ESTIMADO R$

20

2.500

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

25

300

468

5.625

LOTE 21
Item

1

2

Especificações dos Gêneros Alimentícios
FARINHA LÁCTEA - LATA COM 400 GRAMAS
(PRINCIPAL), contendo basicamente: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó
integral, sal, vitaminas, sais minerais e aromatizantes.
Composição centesimal aproximada: Proteínas 12g;
Carboidratos 73g; Lipídios 6,5g; Validade do Produto: 12
(doze) meses.
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO
PARA LACTENTES - LATA COM 400 GRAMAS
(PRINCIPAL), contendo os ingredientes: leite
desnatado (fonte proteica), maltodextrina, lactose,
oleína de palma, soro de leite desmineralizado (fonte
protéica), óleo de palma, óleo de canola, óleo de milho,
lecitina de soja, sais minerais (citrato de cálcio, cloreto
de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato
de cobre, iodeto de potássio), vitaminas (vitamina C,
vitamina E, ácido pantotênico, niacina, vitamina B1,
vitamina A, vitamina B6, vitamina B2, ácido fólico,
vitamina K, biotina, vitamina D). Sem glúten.
Composição centesimal aproximada: Valor energético
483 kcal; Carboidratos 58g; Proteínas 15g; Gorduras
totais 22g; Gorduras saturadas 8,7g; Gorduras trans 0g;
Ácido linoléico 3,5g; Ácido linolênico 400 mg; Fibra
alimentar 0g; Sódio 210 mg; Cálcio 568 mg; Ferro 7,6 mg;
Potássio 680 mg; Cloreto 480 mg; Fósforo 366 mg;
Magnésio 54 mg; Iodo 135 µg; Cobre 360 µg; Zinco 5,9
mg; Selênio 9,7 µg; Manganês 0,04 mg; Vitamina A 500
µg; Vitamina D 8,5 µg; Vitamina E 7,5 mg; Vitamina K 45
µg; Vitamina C 69 mg; Vitamina B1 1,2 mg; Vitamina B2
1,4 mg; Niacina 4,5 mg; Vitamina B6 0,58 mg; Ácido fólico
110 µg; Ácido pantotênico 7,0 mg; Vitamina B12 1,5 µg;
Biotina 17 µg; Validade do Produto: 15 (quinze) meses.
Embalagem: O produto deverá ser embalado em lata
contendo 400 gramas e reembalado em caixa de papelão
reforçada.

Unid.

latas

latas
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LEITE EM PÓ DE SOJA - LATA COM 800 GRAMAS
(PRINCIPAL), ingredientes: maltodextrina, proteína
isolada de soja, oleina de palma, óleo de soja, óleo de
coco, sais minerais, óleo de girassol, vitaminas,
metionina, cloreto de coleína, taurina. Não pode conter
latas
leite de vaca ou produtos lácteos de origem animal. Sem
glúten. Composição para 100 g de pó VCT 509 kcal;
Carboidratos 55,6 g; Proteínas 14 g; Gorduras totais 25,6
g; Gorduras saturadas 10,5 g; Validade do Produto: 18
(dezoito) meses.
TOTAL DO LOTE 21 – VALOR ESTIMADO R$

20

250

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

2.083

25.000

LOTE 22
Item

1

2

Especificações dos Gêneros Alimentícios
Iogurte - leite fermentado por fermentos lácticos próprios
(cultivos protosimbióticos de Streptococcus salivarius
subsp. Thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp.
Bulgaricus), adicionado de açúcar e polpa de morango.
Sabor preferencialmente morango, mas podem ser
autorizados outros sabores pela contratante. Opcional:
outros produtos de origem lactea e outras substancias
alimenticias aprovadas pela legislação, como aditivos
exceto corantes artificiais, mas desde que não interfiram
no processo de fermentação do leite e sejam declaradas
no rótulo. Composição isenta: corantes artificiais.
Instrução 1) O leite utilizado na fabricação do iogurte
pode ser em naturaza, reconstituido, pasteurizado ou
esterilizado, integral ou semidesnatado. 2) O iogurte não
deve ser submetido a qualquer tratamento termico após
a fermentação. 3) Os microrganismos dos cultivos
utilizados devem ser viaveis, ativos e abundantes no
produto final, durante o seu prazo de validade. 4) Os
ingredientes não lacteos devem compor o produto final
numa proporção maxima de 30% (m/m) Resolução
nº5/00 - MAA - Item 2.2.2. 5) Caracteristicas fisicoquimicas: deve obedecer a Resolução nº 05 de 13/11/00
- MAA / Tabela 1. Embalagem Primaria: Plastica.
Contendo liquido unitario =200ml Secundaria:
Embalagem de mercado que preserve a integridade e
qualidade do produto. Rotulagem: deve atender a
legislação vigente. Nota: Produto com registro.
Legislação Resolução nº 04 de 24/11/88 - CNS/MS;
Resolução nº 05 de 13/11/00 - DAS/MAA; Resolução
RDC nº 12 de 12/01/01 - ANVISA/MS; Resolução RDC
nº 360 de 23/12/03 - ANVISA/MS. Leite Integral UAT ou
UHT Composição obrigatória: Leite de vaca integral
homonegeneizado.
Leite Fermentado desnatado adoçado 80gr - Leite
desnatado ou leite em pó desnatado reconstituído,

Unid.

Und

Und
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xarope de açúcar, dextrose monohidratada, fermentos
lácteos e aroma idêntico ao natural de baunilha.
2.083
Embalagem garrafa em polietileno, rótulo impresso,
coberta com tampa de aluminio, com filme de polietileno
80gr.
Requeijão Cremoso - creme de leite, massa coalhada,
leite pasteurizado padronizado, cloreto de sódio, sal,
coalho e fermento lácteo, concentrado proteico de soro
de leite, estabilizantes (polifosfato de sódio, fosfato Balde
166
trissódico e fosfato monosódico), cloreto de sódio, (sal),
conservador acido sórbico.Embalagem balde plastico de
polietileno, resistente, atóxico contendo 500gr.
Margarina com sal e sem gorduras trans, teor de lipídios
de forma precisa na embalagem 80%, contendo leite,
seus constituintes ou derivados, óleos e/ou gorduras de
origem animal e/ou vegetal, água, sal, vitaminas A, B1,
395
B6, B12 e Selênio, com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios. Validade mínima 5 meses a contar da data de
entrega, em pote plástico de 500 gramas, atóxico.
Kg
Embalado em caixa de papelão reforçado.
Embalagem secundária: Caixa de Papelão reforçada
contendo 12 kilos. Prazo de validade mínima de 5 meses
a contar da data de fabricação. Considera-se imprópria a
embalagem defeituosa que exponha o produto a
contaminação e alteração.
TOTAL DO LOTE 22 – VALOR ESTIMADO R$

25.000

2.000

4.750

LOTE 23
Item

1

Especificações dos Gêneros Alimentícios
Salsicha de frango tipo hot dog congelado. Descrição:
Salsicha de frango tipo hot dog congelada, pacotes de 03
Kg a 05 Kg cada.Será tolerada a adição de pequenas
quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. A
salsicha deverá ser congelada e armazenada a
temperatura de -18° C (dezoito graus centigrados
negativo) ou inferior e transportada em condições que
preservem a qualidade as características do alimento.
Prazo de validade Mínimo de 90 (noventa) dias. Peso
unitário do Produto: A salsicha depois de embutida
deverá ser atada em seções uniformes de 40g (quarenta
gramas) a 50g (cinqüenta gramas). Embalagem Primaria
→ a embalagem primaria da salsicha deverá ser a vácuo
tipo “CRYOVAC”, termo formada resistente,
transparente, atóxicos. Secundaria → a embalagem
secundaria da salsicha deverá ser caixa de papelão
ondulado, reforçado, resistente ao impacto e as
condições de estocagem congelada. Será considerada
impropria e será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a contaminação e
/ou deterioração, ou que não permita o perfeito

Unid.

Kg

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

312

3.750
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armazenamento do mesmo. Considera-se imprópria a
embalagem defeituosa que exponha o produto a
contaminação e alteração.
Salsicha de peru congelada. Descrição: sem corante e
pimenta, congelada, à base Carne de Peru, Carne
Mecanicamente Separada de Peru, Água, Proteína
Texturizada de Soja, Lactato de Sódio (INS 325),
Maltodextrina, Fécula de Mandioca, Pré - Mix de Sais
Minerais (Fosfato Tricálcico e Pirofosfato Férrico), Sal,
Estabilizante [Tripolifosfato de Sódio (INS 451i) e
Polifosfato de sódio (INS 452i), Glutamato Monossódico
Kg
(INS 621), Páprica Doce em Pó, Cebola Desidratada em
pó, Aroma de Fumaça, Eritorbato de Sódio (INS 316),
Alho desidratado em pó, Aroma Natural de Nós Moscada,
Coentro em pó, Nitrito de Sódio (INS 250), máximo de 2%
de sódio e 2% de amido, em saco de polietileno atóxico
com aproximadamente 03 a 05 kg. Considera-se
imprópria a embalagem defeituosa que exponha o
produto a contaminação e alteração.
TOTAL DO LOTE 23 – VALOR ESTIMADO R$

104

1.250

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

520

6.250

416

5.000

LOTE 24
Item

1

2

Especificações dos Gêneros Alimentícios
ISCAS DE FILÉ DE PEIXE CONGELADO IQF – polaca
do alasca, carne de polaca livre de pele, cartilagens,
espinhos, ossos e parasitas, cortada no formato de iscas.
após o descongelamento deve apresentar textura firme,
odor e sabor característico agradável, com variação
máxima de 10% de peso, livre de manchas. as iscas
deverão pesar aproximadamente de 25 a 35 gramas, de
8 a 10 cm de comprimento e 3 a 5 cm de largura.
embalado em saco plástico de polietileno atóxico,
termossoldado de 1 a 5 kg cada e reembalado em caixa
de papelão reforçada lacrada com fita gomada de 10 kg.
validade de 12 meses.
EMPANADO DE SALMÃO: Características: carne de
salmão, sadios, moídos e homogeneizados, acrescidos
de outros nutrientes e/ou aditivos que não
descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo
vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas
e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrela do
mar, entre outros, livres de parasitas, peles, escamas,
ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e
cartilagens, além de substâncias químicas. Cada
unidade do produto empanado deverá pesar
aproximadamente entre 25 a 30 gramas. Informação
Nutricional (porção de 100 g): proteína mínima de 12 g,
gorduras totais máximo de 7 g, carboidrato máximo de 20
g, sódio máximo de 270 mg. Embalagem: primária -

Unid.

Kg

kg
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confeccionadas em plásticos de alta densidade
transparente, resistente e atóxica, compatível ao contato
direto com alimentos, lacre por termo soldagem,
contendo 2,5 kg do produto. Secundária - caixa de
papelão reforçada, resistente ao impacto e às condições
de estocagem em sistema de congelamento. Lacrada por
fita gomada identificada pelo nome da empresa e fita de
arquear, para garantia de inviolabilidade. Condições de
armazenamento: manter congelado a -18ºC ou mais frio
(não manter descongelado). Prazo de Validade Mínimo:
4 meses a partir da data de entrega.
TOTAL DO LOTE 24 – VALOR ESTIMADO R$
LOTE 25
Item

1

2

Especificações dos Gêneros Alimentícios
CARNE EM CUBOS PATINHO CONGELADA .
Descrição: Carne bovina em cubos com tamanho
unitário de 2,5 cm cúbicos, congelado. O produto deverá
ser isento de cartilagens, nervos, ossos, pelancas e
sebos (EXTRA LIMPA).O percentual de gordura
permitido de até 5% por quilo de carne. As características
gerais, físico-químicas, microscópicas e microbiológicas
deverão estar de acordo com as normas técnicas de
alimentos do Código Sanitário. Embalagem: embalagem
de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul,
aprovada para contato direto com alimentos, sem
perfurações ou vazamentos, resistente ao transporte e
armazenamento, termossoldado, com etiqueta de
identificação com peso líquido de 2,0 Kgs. A embalagem
secundária do produto deverá ser em caixas de papelão
contendo de 10 a 20 kg.O produto deverá ter o rótulo
com o nome da empresa, data de fabricação, data de
validade, descrição do produto e carimbo do
SISP/SIF.Considerar-se-á imprópria a embalagem
defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou
deterioração.
CARNE MOÍDA DE PATINHO CONGELADA.
Descrição: Carne bovina moída e Congelada.O produto
deverá ser isento de cartilagem, nervos, osso, pelanca e
sebo, com percentual de gordura permitido de até
5%.(EXTRA LIMPA)As características gerais, físicoquímicas, microscópicas e microbiológicas deverão estar
de acordo com as normas técnicas de alimentos do
Código Sanitário. Embalagem: O produto deverá ser
apresentado em embalagem a vácuo, atóxico com peso
líquido de 1,0 Kg. A embalagem secundária do produto
deverá ser em caixas de papelão contendo de 16 a 20
kg.O produto deverá ter o rótulo com o nome da empresa,
data de fabricação, data de validade, descrição do
produto e carimbo do SISP/SIF.Considerar-se-á

Unid.

Kg

Kg

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

2.083

25.000

2.500

30.000
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5

imprópria a embalagem defeituosa que exponha o
produto à contaminação e/ou deterioração.
CARNE BOVINA, PATINHO OU COXÃO MOLE COM
MANDIOCA E CENOURA CONGELADO IQF
(CONGELAMENTO RÁPIDO INDIVIDUAL) MOIDO.
Ingredientes: Carne bovina, mandioca e cenoura. NÃO
CONTEM GLÚTEN. Produto cárneo extra limpo, sem
aparas, sem osso, sem nervos, tendões e aponevroses
proveniente de gado sadio, abatido sob fiscalização em
condições sanitárias adequadas. Obtido a partir da
moagem do corte patinho ou coxão mole seguido de
congelamento a -18oC e a homogeneização da carne
bovina mais mandioca e cenoura. O produto deverá ser
elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para
Condições Higiênico- Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/
Industrializadores de Alimentos. Poderá apresentar um
índice de até 10% de gordura e não conter aditivos.
Validade de 12 meses. Somente será recebido o produto
que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de
entrega. Embalagem primária: sacos de polietileno de
baixa densidade, atóxico, flexível, resistente,
termossoldado, transparente, embalados, em pacotes
com peso padronizado de 01, 03 ou 05 kg. Embalagem
secundária: caixas de papelão padronizadas, reforçadas,
lacradas, em perfeito estado de conservação, limpas e
secas, resistentes ao impacto e às condições de
estocagem, contendo as seguintes informações: nome
do fabricante, produto, temperatura em que deve ser
mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou
data de validade para resfriamento e congelamento, peso
bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SISP
(Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo) ou SIM.
ISCA DE FIGADO BOVINO CONGELADO IQF, com
aspecto próprio, firme e não pegajoso, isento de
manchas esverdeadas com cheiro e sabor próprio,
embalado em saco plástico transparente atóxico
cristalizado, contendo 02 quilos em cada embalagem e
reembalado em caixa.
ALMÔNDEGA ASSADA E CONGELADA SISTEMA IQF
contendo carne bovina, água, gordura bovina, proteína
de soja, farinha de rosca, sal refinado, colágeno bovino,
salsa, alho, cebola, aroma natural estabilizante
tripolifosfato de sódio, corante caramelo, eritorbato de
sódio com peso unitário de 15 a 20 gramas embaladas
em saco de polietileno azul de baixa densidade de 2kg

PROCESSO No 1.493/2017

520

6.250

520

6.250

500

6.000

Kg
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cada e reembalado em caixa de papelão ondulada de
12kg (6x2) validade de 24 meses.
TOTAL DO LOTE 25 – VALOR ESTIMADO R$
LOTE 26
Item

1

2

3

Especificações dos Gêneros Alimentícios
CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI - com
aspecto, cor, odor e sabor proprios, sem manchas e
parasitas. embalado em filme de polietileno impresso
transparente atóxico, contendo 01 quilos em cada e
reembalado em caixa de papelão ondulado de 12kg com
validade de 12 meses.
FILÉ DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS Sobrecoxa de frango congelada sem osso cortadas em
maquinário próprio no formato de cubos de 2cm x 2cm,
3cm x 3cm, 4 x 4cm, congelado em tecnologia iqf.
Embalagem primária: sistema plástico termossoldado,
transparente, resistente e atóxico, compatível ao contato
direto com alimentos, de acordo com a legislação vigente.
Capacidade de acondicionamento: de 1 a 2 kg.
*embalagem secundária: caixa de papelão reforçada,
resistente ao impacto e as condições de estocagem em
sistema de congelamento. Lacrada por fita gomada
identificada pelo nome da empresa e feita arquear para
garantia de inviolabilidade. Capacidade de 1 a 10 kg. O
produto deve apresentar registro no sif.
CARNE DE FRANGO, PEITO CONGELADO
(CONGELAMENTO RÁPIDO INDIVIDUAL). Produto
cárneo extra limpo, sem aparas, sem osso, sem nervos,
tendões e aponevroses proveniente de ave sadia,
abatida sob fiscalização em condições sanitárias
adequadas. Obtido a partir da moagem do corte peito
seguido de congelamento a -18oC. O produto deverá ser
elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para
Condições Higiênico- Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/
Industrializadores de Alimentos. Poderá apresentar um
índice de até 10% de gordura e não conter aditivos.
Validade de 12 meses. Somente será recebido o produto
que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de
entrega. Embalagem primária: sacos de polietileno de
baixa densidade, atóxico, flexível, resistente,
termossoldado, transparente, embalados, em pacotes
com peso padronizado de 01, 03 ou 05 kg. Embalagem
secundária: caixas de papelão padronizadas, reforçadas,
lacradas, em perfeito estado de conservação, limpas e
secas, resistentes ao impacto e às condições de
estocagem, contendo as seguintes informações: nome
do fabricante, produto, temperatura em que deve ser

Unid.

Quantidade
Mínima

Quantidade
Máxima

2.916

35.000

520

6.250

520

6.250

Kg

Kg

Kg
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mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou
data de validade para resfriamento e congelamento, peso
bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SISP
(Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo) ou SIM.
TOTAL DO LOTE 26 – VALOR ESTIMADO R$

Lotes destinados à livre concorrência:
Valor total estimado Lote 01 ............................................................................ R$ 3.689.841,90
Valor total estimado Lote 02 ............................................................................ R$ 369.637,50
Valor total estimado Lote 03 ............................................................................ R$ 411.833,25
Valor total estimado Lote 04 ............................................................................ R$ 751.410,00
Valor total estimado Lote 05 ............................................................................ R$ 721.473,00
Valor total estimado Lote 06 ............................................................................ R$ 1.025.985,00
Valor total estimado Lote 07 ............................................................................ R$ 365.533,50
Valor total estimado Lote 08 ............................................................................ R$ 905.086,35
Valor total estimado Lote 09 ............................................................................ R$ 617.187,50
Valor total estimado Lote 10 ............................................................................ R$ 221.700,00
Valor total estimado Lote 11 ............................................................................ R$ 884.375,00
Valor total estimado Lote 12 ............................................................................ R$ 6.178.600,00
Valor total estimado Lote 13 ............................................................................ R$ 2.449.000,00

Lotes destinados à ME/EPP.:
Valor total estimado Lote 14 ............................................................................ R$ 1.229.947,30
Valor total estimado Lote 15 ............................................................................ R$ 123.212,50
Valor total estimado Lote 16 ............................................................................ R$ 137.277,75
Valor total estimado Lote 17 ............................................................................ R$ 250.470,00
Valor total estimado Lote 18 ............................................................................ R$ 240.491,00
Valor total estimado Lote 19 ............................................................................ R$ 341.995,00
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Valor total estimado Lote 20 ............................................................................ R$ 121.844,50
Valor total estimado Lote 21 ............................................................................ R$ 301.695,45
Valor total estimado Lote 22 ............................................................................ R$ 205.729,17
Valor total estimado Lote 23 ............................................................................ R$

73.900,00

Valor total estimado Lote 24 ............................................................................ R$ 294.791,67
Valor total estimado Lote 25 ............................................................................ R$ 2.059.533,33
Valor total estimado Lote 26 ............................................................................ R$ 816.333,33
CONDIÇÃO DE ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
Os produtos serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total adquirida
ou opere o termo final do contrato, em atendimento às requisições periódicas escritas, expedidas
pelo Setor competente, com antecedência mínima 48h00min, e deverão ser entregues nos
seguintes endereços:
Local de Entrega: As entregas dos produtos serão efetuadas diariamente ponto a ponto nas
unidades educacionais do Município de Ferraz de Vasconcelos, conforme relação de Unidades
Escolares do Município.

Prazo de Entrega: As entregas deverão ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a
emissão da solicitação pelas Unidades Requisitantes.

Substituição de Produtos: Constatada a entrega do produto em desacordo com o pedido, a
contratada procederá a sua substituição em até 24hs da notificação da recusa.

Embalagem: Deverão ser cotados e entregues produtos em observância à embalagem individual,
quando a especificação do código indicado no Termo de referência - Especificações dos Itens
assim o exigir, sob pena de desclassificação da proposta ou devolução dos produtos no ato da
entrega.

Horário de entrega das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira,
sem quantidade mínima.
O prazo de validade mínima para todos os gêneros deverá ser de 12(doze) meses;
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QUALIDADE DOS GÊNEROS RELACIONADOS NESTE ANEXO:
a)
Os produtos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Os produtos poderão ser
submetidos a testes, ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas, cujos custos correrão
por conta da contratada.
b)
A responsabilidade pela qualidade físico-químico e sanitária do objeto licitado é única e
exclusiva do fornecedor.
c)
Quando o produto não apresentar perfeito estado de conservação de uso será devolvido, o
fornecedor assumirá a reposição do mesmo no prazo máximo de 24 horas, sem ônus para a
Prefeitura. A não observância deste prazo bem como os casos da não entrega da totalidade dos
produtos comprados, serão objeto de advertências.
d)
Os produtos ofertados devem ter registro no Ministério da Agricultura, Serviço de inspeção
Federal ou Instituto Mineiro de Agropecuária.
e)
Os pedidos de produtos serão repassados uma vez ao mês, com 01 semana de
antecedência, com os respectivos endereços para entrega.
f)
O entregador deverá estar com uniforme adequado e limpo. Os produtos deverão ser
transportados em veículos/equipamentos capazes de manter a temperatura do produto.

“Os valor do termo de referência foi colocado de acordo com preços praticados no mercado, não
necessário valores unitários, porém, na elaboração da proposta a licitante deverá constar os
valores unitários dos os itens”.

Sobre esse assunto o Tribunal de contas se posiciona:

“Acordão 85/2007 Plenário (Voto do Ministro relator) – Na licitação na modalidade pregão, o
orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui um dos
elementos obrigatórios do edital (...)”
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EDITAL Nº 11/2017

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa _____________________________, CNPJ nº _____________________, situada na
____________________________,

telefone:

______________________,

fac-símile:

_________________, e-mail: ______@_________________, em atendimento às disposições do
Edital de Pregão Presencial nº 11/17 DECLARA expressamente que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da
Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002.

Local, ___ de _________ de 2017.

________________________________________________
Assinatura e nome do representante legal da empresa
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/17

(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob
nº ______________, neste ato representada pelo Sr. _______________ (representante legal),
portador da Cédula de Identidade RG nº ______________ e C.P.F. sob nº
_________________________, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal,
que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e
vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais
impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento
desta situação.

Local e Data

Assinatura do representante legal da empresa
Nome:
Cargo:
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RELATÓRIO DAS UNIDADES
ESCOLARES DE
FERRAZ DE VASCONCELOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADES MUNICIPAIS

1
2
3
4
5

CEIS MUNICIPAIS
NOME UNIDADE
Adelino Gomes Marques CEI
Alcides Cardoso CEI
Analivia Pedro Profª. CEI
Bruna Arina Belloni CEI
Eduardo Santiago Souza CEI

6
7
8
9
10

Elias Sleiman El Khouri Mikhael
Elvino Teixeira da Silva CEI
Francisco Faria de Souza CEI
Gabriel Coelho CEI
Geraldo da Silva Ver. CEI

11 Gustavo Zanchetta CEI
12 Hugo Mazzuca Pref. CEI
13 Oliveira Laet. Dr. CEI
14 Rosa Ferrari Basile CEI

ENDEREÇO
Av. Dom Pedro II, n º 277 - Centro
Av. XV de Novembro, nº 2401 - Jd. Yone
Estrada do Paiol, nº 2221 - Jd. das Flores
Rua Tito Temporim, n º 684 - Jd. Temporim
Rua Ayame Yoshikawa, n º 146 - Vila São
Paulo
Rua Nicola Gaglioti, nº 580 - VL. Margarida
Rua Miguel Dib Jorge, n º 508 - Jardim Castelo
Rua Borba Gato, s/n - Jd. Rosana
Avenida dos Autonomistas s/n
Rua Benedito Teixeira Camargo, nº 11Jd.Temporim
Rua Roberto Cavazana, n º 51 - Pq. São
Francisco
Rua Expedito Francisco da Silva, s/n - Jd
Castelo Branco
Av. 13 de maio, nº 120 - VL. Andeyara
Av. Suzana Arlow, nº 150 - VL. Stº Antonio

1

EMEIS
NOME UNIDADE
Elias Andere Ver. EMEI

2
3
4

Mário Martinelli Ver. EMEI
Roberto Andere Correa EMEI
Thomaz Rodrigues Alckmin

ENDEREÇO
Rua Jacira Teixeira Camargo, s/n - Vila
Arbame
Rua Miguel Dib Jorge, nº 147 - Jd. Castelo
Rua Benedito Leite, n º 381 - VL. Correa
Rua Prefeito Takumi Koike, 77 - Núcleo Itaim

1

EMEIS/CEIS
NOME UNIDADE
Maria da Glória Fernandes Leite

ENDEREÇO
Av Santos Dumont, nº 1623 - Tanquinho
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Maurice Bou Assi

3

Pedro Paulo Paulino (Suspenso)

1
2
3
4
5
6

ENSINO FUNDAMENTAL ( EMEF )
NOME UNIDADE
Abílio Secundino Leite EMEF
Alfredo Froes Neto Dr. EMEF
Ângelo Castelo Pref. EMEF
Antonio Bernardino Correa EMEF
Primorosa Jorge EMEF
Halim Abissamra EMEF

7
8
9
10
11
12

Helmuth H. H. L. Baxmann Pref. EMEF
Maria Ines Gurgel EMEF
Joracy Cruz Dr. EMEF
Luciano Poletti EMEF
Maria Andena Costa EMEIF
Maurice Bou Assi EMEF

13 Myriam Penteado R. Alckimin EMEF
14 Sara Tineue EMEF

ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL ( EMEIF )
NOME UNIDADE
1 Antonio Schiavinati EMEIF
2 José Sebastião EMEIF
3 Manoel Gomes dos Santos EMEF
4 Maria da G. Dias Horvath EMEIF
5 Maria Margarida A. Figueiredo EMEF
6 Nurimar Martins Hiar EMEIF
7 Ruy Coelho Prof. EMEF
8 Silvino Antunes de Souza EMEIF
9 Sylvia da Silveira de Martini EMEIF
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Rua Estrada do Bandeirante, nº 746 Jd.Angelina
Rua Americo Trufelli, nº 300 - Pq. São
Francisco

ENDEREÇO
Rua do Vereador, nº 99 - Jd. TV
Rua Guarani, n º359 - VL. Stº Antonio
Rua Miguel Dib Jorge, n º 579 - Jd. Castelo
Rua Jorge Tibiriça, nº 440 - Vila Correa
Rua Tapiras, n º 100 - Vl. Sto. Antônio
Rua Jacira Teixeira Camargo, s/n° - Vila
Arbame
Av. Imperial, n º 65 - Pq. São Francisco
Rua Prefeito Takumi Koike, 77 - Núcleo Itaim
Rua José Pereira, nº 60 - Jardim Freire
Rua Floriano Peixoto, nº 1276 - Jd. São Luiz
Rua Pedro Leite, nº 284 - VL. Andeyara
Rua Estrada do Bandeirante, nº 746 Jd.Angelina
Rua Rafael Anunciato, nº 255 - Jd. Castelo
Branco
Rua David Rogatis, nº 310 - Pq. Dourado

ENDEREÇO
Rua Luiz Ramalho, nº 530 - VL. São Paulo
Rua Estrada do Paiol Velho, s/nº - Cambiri
Rua Gilia, nº 156 - Jd. Anchieta
Rua Carlos de Carvalho, nº 150 - Jd. São João
Rua Nicola Gaglioti, nº 580 - VL. Margarida
Av. dos Multirantes, s/n º - Jd. Itajuíbe
Rua Julio Mesquita, s/nº - Jd. San Giovanni
Rua Aimorés, n º 301 - VL. Stº Antonio
Rua Stella Mazzuca, n º 415 - VL. Stª
Margarida
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10 Tom Jobim EMEIF

1

1

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
NOME UNIDADE
EMEE Monteiro Lobato
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Rua Roberto Cavazana, nº 14 - Pq. São
Francisco

ENDEREÇO
Rua Lourenço Paganucci, nº1133 - Jd. Perola

UNIDADES VINCULADAS A SME
NOME UNIDADE
ENDEREÇO
CEDAE - Centro de Distribuição de
Rua Euclides da Cunha, 70 - Jardim San
Alimentação Escolar.
Geovane
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