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“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 
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OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2016 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA  

MODO EXCLUSIVO - ME/EPP 

L/C 147/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2016 

DATA DA REALIZAÇÃO: 26 DE JANEIRO DE 2016 AS 9 Horas  

LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO – SP 

ORGÃO INTERESSADO: SAE – SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ, Prefeito Municipal de Álvares Machado, Estado de São 

Paulo, usando a competência delegada, torna público que se   encontra aberta nesta 

unidade, licitação diferenciada, modo exclusivo para participação de Micro Empresas ME e 

Empresas de Pequeno Porte EPP, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o nº. 01/2016, do 

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a AQUISIÇÃO FRACIONADA DE 

GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS, DESTINADOS À 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CRECHES DO MUNICÍPIO, durante o ano letivo de 2016, 

que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, 

no que couberem as disposições, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 

posteriores, e Lei Complementar 123/06. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo que dele 

fazem parte. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados. 

 

A sessão de Credenciamento e a Abertura dos Envelopes Proposta, do pregão serão realizadas na 

Prefeitura do Município de Álvares Machado/SP, sita à Praça da Bandeira s/nº, Centro  - Álvares 

Machado/SP, no dia 26 DE JANEIRO DE 2016, AS 9 HORAS, e será conduzida pelo Pregoeiro 

com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe, quando será 

designada uma nova data para a realização da etapa de lances do presente certame. 

 

1. DO OBJETO: 

A presente licitação tem por objeto à AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CRECHES DO 

MUNICÍPIO, durante o ano letivo de 2016, conforme especificações abaixo: 

 

Especificações e condições de entrega dos produtos para alimentação escolar ano 2016 

 

1. 1 - GÊNEROS ESTOCÁVEIS  
1.1.1 - Os gêneros estocáveis devem apresentar rótulos de acordo com a legislação vigente, 

embalagens com identificação impressa, sem alterações ou rasuras, contendo todos o dados do 

fabricante, marca do produto, ingredientes, número de registro em órgão competente, data de 

fabricação, lote, peso ou volume líquido; 

1.1.2 - Apresentar as marcas de todos os produtos, sendo de primeira qualidade. 

1.1.3 - O fornecedor devera entregar amostra de todos os itens que forem julgados necessários em 

data e local estipulados pela administração para análise, ou ainda outros documentos que a 
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Nutricionista julgar necessário para garantira da qualidade e para auxiliar nos pareceres técnicos. A 

amostra apresentada deve ser da mesma marca da proposta; não serão aceitas amostras com 

embalagens violadas. No ato da entrega a empresa deverá relacionar em documento todos os itens e 

marcas das amostras a serem analisadas com copia assinada para a conferencia junto a nutricionista. 

Observação: as amostras não serão devolvidas; 

1.1.4 - Todos os itens poderão sofrer alterações nas quantidades solicitadas ou deixarem de compor 

nos pedidos, de acordo com as necessidades da Administração; 

1.1.5 - O fornecedor deverá obedecer ao cronograma de entrega quanto à data, horário, local e 

quantidades determinadas; 

1.1.6 - A vida útil de todas as mercadorias deve ser no mínimo cinco meses, com exceção de 

produtos com período de validade inferior a seis meses, que devem apresentar a data de fabricação 

inferior a trinta dias, a contar da data de recebimento; 

1.1.7 - Todos os itens devem obedecer rigorosamente todas as exigências; 

1.1.8 - O fornecedor deverá acompanhar todas as etapas de conferência de mercadorias executado 

pelo SAE; 

1.1.9 - As mercadorias somente serão recebidas mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal. 

1.1.10 – Os itens de números 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 32, 33, 

34, 35, 36, 39, 40, 52, 53, 54 e 55 devem apresentar amostras para avaliação na data e horário 

estipulados pela comissão de licitação; as amostras deverão estar identificadas com etiqueta da 

empresa e relacionadas em papel timbrado da empresa com copia para conferencia junto a 

nutricionista. 

Observação sobre as amostras: 

- Não serão aceitas amostras fora da data, horário e local estipulados; 

- As amostras não serão devolvidas. 

- A empresa que não apresentar amostra de item obrigatório será automaticamente desclassificada 

no item. 

  

Item Produto/ Especificação Unid. 
Qtde/ 

Mensal 

Qtde/ 

anual 

1 
Alho Puro, triturado sem adição de sal ou temperos, embalagem plástica com rotulo 

lacrada com peso entre 500 gramas ou 01kg 
kg 30 300 

2 

Achocolatado em pó: instantâneo, vitaminado, preparado a partir de matéria prima 

sã e isenta de material terroso,  detritos vegetais ou animais, com a composição 

básica – açúcar, cacau em pó, soro de leite, leite em pó ( vitaminas A, C, B2, B6, B1, 

e D) . Composição Nutricional para 100g de produto valor calórico 400 calorias, 

carboidratos 91g, proteínas 3g, cálcio 47g, gorduras totais 2g, ferro 1,81g. Com 

aparência de pó fino de cor marrom, sabor e aroma característicos, com validade 

mínima de 12 meses. Embalados em filme de poliéster metalizado, resistente 

termossoldado, contendo peso líquido de 400 gramas.  

Pct com 

400g 
 120 1200 

3 
Açafrão em pó: puro sem misturas embalagem plástica com 30 gramas na 

embalagem deverão estar impressas todas as especificações do produto 

Pct com 

30g 
10 120 

4 

Açúcar Cristal : Contendo no Mínimo 98,3% de sacarose livre de fermentação, 

isento  de matéria terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais com aparência, 

cor  e aroma característicos. Com embalagem primária de saco de polietileno 

atóxico, resistente  termossoldado, contendo peso líquido de 5kg, embalagem 

secundária com 30kg. 

Kg 690 8.280 
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5 

Amido de Milho : produto amiláceo extraído de milho preparado a partir de matérias 

primas sãs, isenta  de matéria terrosa ou parasitos, livre de fermentação, não podendo 

estar rançoso e com umidade máxima de 14%p/p,  validade mínima de 12 meses. 

Embalagem primária de papelão fino acondicionado internamente em saco de papel 

impermeável, ou saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo 

peso líquido de 500 gramas ou 1kg com rotulagem contendo especificação do 

produto, data  de validade e data de fabricação. 

Kg 30 300 

6 

Arroz Parabolizado tipo 1, com no mínimo 80% de grãos inteiros, sem necessidade 

de escolha descrito de forma clara na embalagem . Medindo aproximadamente 6mm, 

isento de matéria Terrosa, parasitos detritos animais ou vegetais.  Com validade 

mínima de 12 meses, em embalagem de polietileno atóxico, Termossoldado, 

contendo peso líquido de 5kg, embalagem secundária de 30kg. A marca deve ser 

certificada pela Associação Brasileira das Industrias de Arroz Parabolizado - ABIAP 

Kg 1.290 13.000 

7 

Biscoito tipo leite  produzido com material de boa qualidade, bem assada, isento de 

material terroso, resíduos vegetais ou animais. Embalados em pacotes de polietileno  

lacrado com peso líquido de 400g. com validade de 12 meses. 
Pacote 200 2.000 

8 

Biscoito tipo maizena  produzido com material de boa qualidade, bem assada, isento 

de material terroso, resíduos vegetais ou animais. Embalados em pacotes de 

polietileno   lacrado com peso líquido de 400g. com validade de 12 meses. 
Pacote 200 2.000 

9 

Biscoito tipo rosquinha de coco  produzido com material de boa qualidade, bem 

assada, isento de material terroso, resíduos vegetais ou animais. Embalados em 

pacotes de polietileno  lacrado com peso líquido de 400g. com validade de 12 meses. 
Pacote 200 2.000 

10 
Canela em pó  pura – embalada em saco plástico atóxico contendo impressas todas 

as informações do produto e fabricante, pacote com 10 gramas 
Pacote 6 72 

11 

Cereal matinal – Corn Flakes , flocos de milho adoçado crocante, embalados em 

saco plástica com 0,300kg ou 01kg na embalagem deve conter impresso rotulo com 

todas as informações do produto 

Kg 30 300 

12 

Coco ralado branco seco, puro, sem adição de açúcar, com no mínimo 60% de 

gordura, sem sujidades. Embalados em filme de poliéster metalizado com 100g cada. 

Validade mínima de 12 meses 
Pacote 50 500 

13 
Colorífico – embalada em saco plástico atóxico contendo impressas todas as 

informações do produto e fabricante, pacote com 500 gramas. 
Kg 50 500 

14 
Cravo da índia – embalada em saco plástico atóxico contendo impressas todas as 

informações do produto e fabricante, pacote com 10 gramas 
Pacote 6 72 

15 
Creme de Leite – de ótima qualidade com no mínimo 70% de lipídio, embalado em 

caixa longa vida com capacidade de 200 gramas 
Caixinha 10 120 

16 
Doce em massa tipo Goiabada – com validade de 12 meses, embaladas em 

embalagem plástica com 500 gramas ou 1 kg. 
kg 12 120 

17 
Ervilha em conserva com grãos inteiros e de coloração uniforme com consistência 

macia. Embalagem  lata com 02kg 

Lata 

com 

02kg 

30 300 

18 Ervilha em conserva lata com 280g 

Lata 

com 

280g 

20 200 

19 

Extrato de Tomate, concentrado preparado com frutos de boa qualidade, sem pele 

ou sementes. Isentos de matéria Terrosa, com cheiro e sabor característicos. 

Embalagem primaria Saco plástico resistente e secundaria caixa de papelão com 

capacidade para no Máximo 20kg, validade mínima de 12 meses. 

Emb. 

plástica 

com  

4,1kg 

70 800 

20 

Extrato de Tomate, concentrado preparado com frutos de boa qualidade, sem pele 

ou sementes. Isentos de matéria Terrosa, com cheiro e sabor característicos. Lata em 

folha de flandres com verniz sanitário, não podendo estar amassada ou enferrujada 

Lata 

com 

350g 

70 700 
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com validade mínima de 12 meses.  

21 

Farinha de  Mandioca  Biju  flocada,  fabricada a partir de matérias primas sãs e 

limpas sem resíduos animais, cascas, não podendo estar fermentada ou rançosa e ter 

no máximo 14% de umidade p/p, com validade mínima de 12 meses. Embalagem 

primária dupla de papel impermeável e saco de polietileno atóxico resistente 

termossoldado com capacidade de 500 gramas ou 1 kg. Com validade mínima de 12 

meses 

Kg 30 300 

22 

Farinha de milho amarela flocada: fabricada a partir de matérias primas sãs e 

limpas sem resíduos animais, cascas, não podendo estar fermentada ou rançosa e ter 

no máximo 14% de umidade p/p, com validade mínima de 12 meses. Embalagem 

primária em saco de polietileno atóxico resistente termossoldado com capacidade de 

500 gramas ou 1 kg. Com validade mínima de 12 meses 

Kg 20 200 

23 

Farinha de Trigo Especial peneirada, enriquecida com Ferro fabricada a partir de 

matérias primas sãs e limpas sem resíduos animais, cascas, não podendo estar 

fermentada ou rançosa e ter no máximo 14% de umidade p/p, com validade mínima 

de 12 meses. Embalagem primária em saco de polietileno atóxico ou papel resistente 

. Com validade mínima de 4 meses 

Kg 70 700 

24 

Feijão Preto  tipo 1 novo , classificado com tipo cores, constituído de grãos inteiros 

com a mesma coloração admitindo-se no máximo 5% de misturas de outras classes e 

até 10% de mistura de variedades de classes, isento de matéria terrosa, de parasitos, 

de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos , brotados, murchos, 

imaturos, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e 

qualidade. De produção recente, validade mínima de 6 meses. Embalados em saco de 

polietileno atóxico termossoldado contendo peso líquido de 1kg. Embalagem 

secundária saco de polietileno com 30 kg 

kg 60 600 

25 

Feijão Carioquinha tipo 1 novo , classificado com tipo cores, constituído de grãos 

inteiros com a mesma coloração admitindo-se no máximo 5% de misturas de outras 

classes e até 10% de mistura de variedades de classes, isento de matéria terrosa, de 

parasitos, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos , brotados, 

murchos, imaturos, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua 

aparência e qualidade. De produção recente, validade mínima de 6 meses. 

Embalados em saco de polietileno atóxico termossoldado contendo peso líquido de 

1kg. Embalagem secundária saco de polietileno com 30 kg 

kg 260 2.600 

26 
Fermento Biológico granulado (seco) – embalagem metalizada com 10 gramas. 

Com validade mínima de  12 meses. 
Pacote 10 100 

27 
Fermento em pó  químico com validade mínima de 6 meses embaladas em latas de  

100 gramas. 
Lata 30 300 

28 
Flocos para sagu  – embalados em polietileno Termossoldado com capacidade de 

500gramas e validade de 12 meses. 
Kg 5 60 

29 
Folha de louro – 100% puro embalado em saco plástico atóxico contendo impressas 

todas as informações do produto e fabricante, pacote com 10 gramas. 
Pacote 20 200 

30 

Fubá  de milho mimoso enriquecido com ferro, com no máximo de 15%  p/p de 

umidade com validade mínima de 12 meses, embalados em sacos de polietileno 

atóxico termossoldado com capacidade de 1 kg ou 500g. Sem carunchos, material 

terroso, detritos vegetais ou animais.  

kg 60 600 

31 

Gelatina sabores, morango, abacaxi, limão, uva, framboesa, embaladas em sacos 

de polietileno leitoso atóxico e posteriormente em caixas de papelão fino com 

volume de 30g. Com validade mínima de 12 meses. 
Caixa 50 500 

32 Leite condensado – de ótima qualidade embalado em lata com 395gramas Lata 20 240 
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33 

Leite em pó  integral instantâneo Vitaminado isento de matéria terrosa, detritos 

animais ou vegetais, sem adição de açúcar ou soja e que forneça em 100gramas de 

produto no mínimo a seguinte composição valor calórico 470 kcal, carboidratos 

39,2g, gorduras totais 27,4g, proteínas 27,4g, cálcio 901,18mg, Vitamina A 941,18 

mcg. Com validade mínima de 12 meses embalados em filme de poliéster metalizado 

termossoldado com capacidade de 400g a 1 kg 

kg 60 600 

34 

Fórmula infantil de seguimento para crianças a partir do 6º mês com 

predominância proteica de caseína; acrescida de óleos vegetais, maltodextrina e 

enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Para 

alimentação de lactentes, em sequência ao esquema alimentar, quando for 

necessário recorrer à alimentação com mamadeira. Composição: Leite de vaca 

desnatado (fonte proteica), maltodextrina, oleína de palma, óleo de palmiste, óleo 

de canola, óleo de milho, minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 

cobre, iodeto de potássio), lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, vitamina PP, 

vitamina E, pantoteonato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, 

vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12).  

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

Informação Nutricional Aproximada 

  

Por 100g 

de Pó 

Por 100 ml de fórmula 

reconstituída 

Valor 

Energético 

483 Kcal = 

2.020 KJ 
67 kcal =281 KJ 

Carboidratos 58g 8,0g 

Proteínas 15g 2,0g 

Gorduras totais 22g 3,0g 

Gorduras 

saturadas 8,7g 
1,2g 

Gorduras Trans 0g 0g 
 

Lata 

com 

400g 

24 240 

35 

 Leite de soja em pó, instantâneo, sem adição de lactose, sem sabor, lata de 350 g. 

Composição: extrato de soja, açúcar, carbonato de cálcio, maltodextrina, vitamina D, 

estalizante citrato de sódio e espessante goma gelana ,que não contenha gluten. 

Validade mínima igual ou superior a 80% do prazo total de validade contado a partir 

da data de sua fabricação. 

Lata 

com 

350g 

05 50 

36 
Maionese vegetal pronta sem pimenta sem gorduras trans, embalagem plástica com 

01kg 
kg 20 200 

37 

Macarrão tipo Conchinha: seca de cor amarelo claro com ovos, fabricada a partir 

de matéria de boa qualidade, sem grãos fermentados ou com carunchos. Sem corante, 

tendo no máximo 13% de umidade em 100g de produto , enriquecido com vitaminas. 

Os cortes deverão estar inteiros e homogêneos. Após o preparo deverão apresentar 

soltos, com consistência macia porém não pegajosa.  Embalados em sacos de 

polietileno atóxico termossoldado com 500g ou 1kg. Com validade mínima de 12 

meses 

Kg 15 180 

38 

Macarrão tipo Padre Nosso: massa de  sêmola, fabricada a partir de matéria de boa 

qualidade, sem grãos fermentados ou com carunchos. Sem corante, tendo no máximo 

13% de umidade em 100g de produto. Os cortes deverão estar inteiros e 

homogêneos. Após o preparo deverão apresentar-se soltos, com consistência macia 

porém não pegajosa.  Embalados em sacos de polietileno atóxico termossoldado com 

500g ou 1kg. Com validade mínima de 12 meses. 

Kg 50 500 
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39 

Macarrão tipo parafuso: massa de sêmola seca, fabricada a partir de matéria de boa 

qualidade, sem grãos fermentados ou com carunchos. Sem corante, tendo no máximo 

13% de umidade em 100g de produto. Os cortes deverão estar inteiros e 

homogêneos. Após o preparo deverão apresentar-se soltos, com consistência macia, 

porém não pegajosa.  Embalados em sacos de polietileno atóxico termossoldado com 

500g ou 1 kg. Com validade mínima de 12 meses. 

Kg 300 3000 

40 
Margarina vegetal – com sal, enriquecida com vitamina A, com no mínimo 80% de 

lipídios, embalada em pote plástico com 500 gramas e validade mínima de 6 meses 
Kg 60 600 

41 
Margarina Vegetal – enriquecida com vitamina A com sal, com no mínimo 70% de 

Lipídio, embalada em Balde Plástico resistente com 15 kg. 

Balde 

com 

15kg 

1 08 

42 

Milho para Canjica:  preparado a partir de matérias primas sãs com grãos inteiros, 

de cor branca limpos isentas de material terroso, parasitos vegetais ou animais com 

validade mínima de 12 meses embalados em sacos em polietileno atóxico 

termossoldado com peso líquido de 1 kg ou 500 gramas. 

kg 20 200 

43  Milho para Pipoca de ótima qualidade embalagem plástica com 500 kg. kg 
20 

 
200 

44 Milho Verde em conserva lata com 02kg 

Lata 

com 

02kg 

60 600 

45 Milho Verde em Conserva lata com 280g 

Lata 

com 

280g 

20 200 

46 Noz moscada moída pura embalagem com 30g 

Pacote 

com 30 

gramas 

05 50 

47 
Óleo de soja sem fermentação de boa qualidade em embalagem plástica sem partes 

amassadas, com volume líquido de 900 ml, validade mínima de 12 meses.  
Lata 400 4.000 

48 
Orégano – puro, embalado em saco plástico atóxico contendo impressas todas as 

informações do produto e fabricante, pacote com 100 gramas 
Pacote 15 180 

49 

Pó  para o preparo de maria mole sabor coco, embaladas em sacos de polietileno 

leitoso atóxico e posteriormente em caixas de papelão fino com volume de 85g. Com 

validade mínima de 12 meses. 
Caixa 7 84 

50 
Sal iodado – com granulação uniforme, com validade mínima de 12 meses. 

Embalagem em polietileno atóxico Termossoldado 
Kg 120 1500 

51 Sardinha em óleo – embalagem de 150gramas e validade mínima de 6 meses. Lata 30 300 

52 

Suco concentrado natural sabor caju com 90% de polpa produzido com frutos de 

boa qualidade, sem açúcar, rendimento mínimo de 1 parte para 5 de água, sem 

necessidade de refrigeração, sem corantes artificiais, sem adição de conservantes,  

com validade mínima de 12 meses. Embalados em frascos plásticos atóxicos com 

capacidade 0,500ml ou de 01 litro   

Litro 200 2.200 

53 

Suco concentrado natural sabor Goiaba produzido com frutos de boa qualidade 

sem açúcar, rendimento mínimo de 1 parte para 5 de água, sem necessidade de 

refrigeração, sem corantes artificiais,   com validade mínima de 12 meses. 

Embalados em frascos plásticos atóxicos com capacidade de 0,500ml ou 01litro  

Litro 50 500 

54 

Suco concentrado natural sabor maracujá com 90% de polpa produzido com 

frutos de boa qualidade sem nenhum tipo de contaminação, sem adição de açúcar, 

rendimento mínimo de 1 parte para 5 de água, sem necessidade de refrigeração, sem 

corantes artificiais, sem adição de conservantes,  com validade mínima de 12 meses. 

Embalados em frascos plásticos atóxicos com capacidade de 500ml ou 01 litro  

Litro 300 3.000 
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55 

Suco concentrado natural sabor uva produzido com frutos de boa qualidade sem 

nenhum tipo de contaminação, Sem adição de açúcar, rendimento mínimo de 1 parte 

para 5 de água, sem necessidade de refrigeração, sem corantes artificiais, sem adição 

de conservantes,  com validade mínima de 12 meses. Embalados em frascos plásticos 

atóxicos com capacidade de 500ml ou 01litro   

Litro 50 500 

56 
Trigo para quibe – formulado com trigo de ótima qualidade não devendo apresentar 

sujidades e matérias estranhos. Embalado em saco atóxico com capacidade de 500g. 
Kg 12 120 

57 
Vinagre de vinho tinto sem corantes, com validade mínima de 12 meses, embalado 

em frascos plásticos resistentes.  

Frasco 

de  

750ml 

60 600 

 

1. 2 . GÊNEROS PERECÍVEIS  

1.2.1  - Os gêneros perecíveis devem apresentar rótulos de acordo com a legislação vigente, 

embalagens com identificação impressa, sem alterações ou rasuras, contendo todos o dados do 

fabricante, marca do produto, ingredientes, número de registro em órgão competente, data de 

fabricação, lote, peso ou volume líquido; 

1.2.2 -  Apresentar as marcas de todos os produtos, sendo de primeira qualidade. 

1.2.3 - Para qualquer dos itens, poderá ser solicitado amostras para análise sensorial, ou outros 

documentos que a Nutricionista julgar necessário para garantira a qualidade e para auxiliar nos 

pareceres técnicos, em qualquer fase da licitação ou do contrato; 

1.2.4  - Todos os itens poderão sofrer alterações nas quantidades solicitadas ou deixarem de compor 

nos pedidos, de acordo com as necessidades da Administração; 

1.2.5 - O fornecedor deverá obedecer ao cronograma de entrega quanto à data, horário, local e 

quantidades determinadas; 

1.2.6 - Critério de temperatura para recebimento dos produtos: 

Produtos congelados: - 18
o
 C  

Produtos refrigerados: até 6
o
 C  

Produtos  resfriados: de 6
o
 C a 10

o
 C, ou conforme a especificação do fabricante.  

1.2.7 - Todos os itens devem obedecer rigorosamente todas as exigências; 

1.2.8 O fornecedor deverá acompanhar todas as etapas de conferência de mercadorias executado 

pelo SAE;  

1.2.9 - Somente serão recebidas as mercadorias mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.  

1.2.10 – Todos os itens devem apresentar amostras para avaliação na data e horário estipulados pela 

comissão de licitação (com exceção dos itens números 76; 77; 78; 79 (pães), as amostras deverão 

estar identificadas com etiqueta da empresa e relacionadas em papel timbrado da empresa com copia 

para conferencia junto a nutricionista. 

Observação sobre as amostras: 

- Não serão aceitas amostras fora da data, horário e local estipulados; 

- As amostras não serão devolvidas. 

- A empresa que não apresentar amostra de item obrigatório será automaticamente desclassificada 

no item. 

 

Item Especificação Unid. 
Qtde 

Semanal 

Qtde 

Anual 

58 

 ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA ASSADA E CONGELADA com 

19gramas cada,  embalados em sacos de polietileno de alta densidade multicamadas, 

termossoldado, atóxico, perfeitamente lacrado. Pacotes de 02kg. Embalagem 
kg 20 700 
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secundaria: caixa de papelão lacrada com12kg de produto. Rotulado de acordo com a 

legislação vigente.  

59 

PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA – peça, resfriado, produzido 

com matéria de ótima procedência, contendo em sua composição no máximo 3% de 

amido, não apresentar superfície pegajosa, porções aparentes de gordura, ou ainda 

ossos, pele, cartilagens, com tempero suave, embaladas em sacos plástico com 02 a 

04 kg a vácuo e acondicionadas em caixa de papelão próprias com no máximo 15kg, 

contendo no rótulo todas as especificações. Com validade mínima de 3 meses. 

Kg 60 3.000 

60 

Queijo muçarela – produzida com leite pasteurizado de ótima qualidade e higiene. 

Características: cor branca uniforme, odor suave, sabor característico e com pouco 

sal, textura firme que possibilite o fatiamento de maneira uniforme. Embalagem: 

plástica a vácuo com 04kg 

kg 60 3.000 

61 

Carne bovina – Acém em cubos com cerca de 5cm, de abate recente, congelada. com 

no máximo 10% de gordura, não apresentar ossos, cartilagens. Embalagem : a vácuo  

saco plástico transparente resistente atóxico   com 01kg ou  5kg, com identificação 

(rotulo completo) 

Kg 60 3.000 

62 

Carne Bovina Patinho Moído congelada com tecnologia IQF (com congelamento 

individual). - Embalagem primaria saco plástico de polietileno atóxico, 

transparente e resistentes, com vedação termossoldada. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente. Com peso de 02kg. - Embalagem secundária: caixa de Papelão 

ondulado reforçado contendo 06 pacotes cada lacradas com fita gomada com peso de 

12kg.  

kg 100 4.400 

63 

Carne bovina – Patinho Moído, de abate recente, congelada. com no máximo 10% 

de gordura, não apresentar ossos, cartilagens. Embalagem : saco plástico atóxico   

FECHADO A VACUO com 1kg ou 05kg com identificação 

Kg 200 9.000 

64 

CARNE Bovina patinho nos seguintes cortes: bifes de 130gramas ou tiras de 05 cm 

sem gordura ou cartilagens, embalados em embalagem plástica fechada a vácuo com 

01kg. A embalagem deve conter etiqueta impressa com todas as informações 

exigidas. 

kg 120 4.500 

65 

Peito de frango sem osso (filé) e sem pele de abate recente, congelada, embalados 

em sacos plásticos com cerca de 1 kg a  3 kg, acondicionados em caixas de papelão 

com todas as especificações impressas 

Kg 120 4.000 

66 

Coxa e sobrecoxa de Frango SEM OSSO  e sem pele de abate recente, congelada, 

embalados em sacos plásticos com cerca de 1 kg a 3 kg, acondicionados em caixas de 

papelão com todas as especificações impressas. 
Kg 60 2.600 

67 
File de Frango cortado em tiras uniformes tipo strognoff embalado a vácuo com no 

máximo 02kg congelado com rotulo  
Kg 180 7.200 

68 
Linguiça calabresa em gomos com pouca pimenta e gordura acondicionada em saco 

plástico a vácuo de 01 a 05 kg com etiqueta 
kg 20 200 

69 
File de merluza IQF cortes com no máximo 150g congelado em embalagem plástica 

com todas as informações do produto com 01 kg; 
kg 15 400 

70 

Nhoque de soja cozido e congelado. Composição farinha de soja integral não 

transgenia, extrato de soja não transgênica, fibra de aveia, amido, farinha de trigo 

enriquecida com ferro e acido fólico, margarina vegetal de palma, ovo. Sal, e 

condimentos naturais. Embalagem primaria: saco de polietileno de baixa densidade 

atóxico com capacidade de 01 kg. - Embalagem secundaria: caixa de papelão, 

reforçado lacrada, resistente ao congelamento com capacidade de 10 kg do produto.  

Kg 20 600 

71 

Mortadela  de frango Defumada de primeira qualidade com posta por carne 

mecanicamente separada de ave,  com tempero suave com no máximo 10% de 

gordura embalada em saco plástico a vácuo. Peça com 02 ou 04kg.  
kg 60 2.000 

72 Salsicha de Peru- Carne Mecanicamente Separada de Peru, Água, Proteína de Soja, kg 40 1.800 
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Gordura de frango, Sal, Maltodextrina, Fécula de Mandioca, Condimentos naturais 

(páprica doce em pó, cebola desidratada, coentro moído, alho desidratado), 

Estabilizante Tripolifosfato de Sódio (INS 451i) e Polifosfato de sódio (INS 452i), 

Aromas naturais de fumaça e noz moscada, Antioxidante Eritorbato de Sódio (INS 

316), Conservador Nitrito de Sódio (INS 250). NÃO CONTÉM GLÚTEN.- 

Composição centesimal real do produto, expressa em: Carboidratos: 4,0 %; Proteínas: 

14,4%; Lipídeos: 19,4 %; VCT: 248,2; Kcal/100g; - Validade do produto: 180 dias. 

– EMBALAGEM Primária: Saco de polietileno atóxico, termossoldado, resistente 

ao transporte e armazenamento com capacidade para 3 kg de produto. - Secundária: 

Caixa de papelão ondulado, reforçado, constituído de tampa e fundo, resistente ao 

impacto e às condições de estocagem congelada, com capacidade para 4 (quatro) 

pacotes de 3kg de produto. Peso líquido: 12 kg.  

73 

Salsicha tipo Hot dog – congelada, produzida com matéria de ótima procedência, 

contendo em sua composição no máximo 2% de amido, não apresentar superfície 

pegajosa com tempero suave, não conter pimenta embaladas em sacos transparentes 

com 2,5 kg a 3 kg a vácuo e acondicionadas em caixa de papelão próprias com no 

máximo 15 kg, contendo no rótulo todas as especificações.  Com validade mínima de 

4 meses. 

Kg 80 3.200 

74 

Linguiça toscana – congelada, fabricada a partir de matérias primas de ótima 

qualidade,  magra, sem adição de corantes e amido, não apresentar pedaços de ossos, 

tendões,  cartilagens e outros não autorizados para a confecção de embutidos. 

Embalagem: saco plástico atóxico com 1kg a 5kg a vácuo, acondicionadas em caixas 

de papelão lacradas contendo todas as especificações do produto. Validade mínima 

de 3 meses. 

Kg 20 400 

75 

Empanado de frango com cenoura composição nutricional em 130gramas: valor 

energético 278 kcal, proteínas 16g, sódio 478mg, fibra alimentar 2,1g, enriquecido 

com vitamina B12, B6, B1 E B2. - Embalagem primaria saco plástico 

termossoldado com 01 kg a 3 kg. Na embalagem deve estar impresso o NUMERO 

DO REGISTRO DO SIF, DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO 

NUTRICIONAL, INGREDIENTES. 

Kg 30 900 

76 

Pão de leite – com peso de 25 gramas, contendo em sua composição leite, ovos, 

farinha especial, com tamanho uniforme, não podendo ser entregue queimado ou com 

partes cruas, sem sujidades, detritos animais ou vegetais, produzido no dia da entrega. 

Embalagem em saco plástico não reaproveitável atóxico, contendo no máximo 70 

pães por saco. 

Kg 50 2.200 

77 

Pão de leite – com peso de 50 gramas, contendo em sua composição leite, ovos, 

farinha especial, com tamanho uniforme, não podendo ser entregue queimado ou com 

partes cruas, sem sujidades, detritos animais ou vegetais, produzido no dia da entrega. 

Embalagem em saco plástico não reaproveitável atóxico, contendo no máximo 70 

pães por saco. 

Kg 250 11.000 

78 

Pão Francês - com peso unitário de 25 gramas, produzido com farinha especial, com 

tamanho uniforme, não podendo ser entregue queimado ou com partes cruas, sem 

sujidades, detritos animais ou vegetais, produzido no dia da entrega. Embalagem: em 

saco plástico não reaproveitável atóxico, contendo no máximo 70 pães por saco.  

Kg 50 2.400 

79 

Pão Francês - com peso unitário de 50 gramas, produzido com farinha especial, com 

tamanho uniforme, não podendo ser entregue queimado ou com partes cruas, sem 

sujidades, detritos animais ou vegetais, produzido no dia da entrega. Embalagem: em 

saco plástico não reaproveitável atóxico, contendo no máximo 70 pães por saco. 

Kg 200 10.000 

80 

Alho importado T 6:sem réstia, bulbo graúdo, inteiro e são, sem brotos. Não 

apresentando grãos chochos, manchados ou defeitos que possam alterar sua aparência 

e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. As caixas ou sacos deverão ser 

marcados, rotulados ou etiquetados conforme o resultados da classificação, contendo 

as especificações de praxe. 

Kg 08 300 
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OBS: As quantidades acima são estimadas e serão adquiridas de forma fracionada, ou seja, de 

acordo com a necessidade do município. 

 

2- DAS AMOSTRAS: 

2.1 – As amostras deverão ser entregues pelas licitantes na recepção da Cozinha Piloto do 

município, localizada à Rua Martinópolis, s/nº, Bairro Nossa Senhora da Paz, no mesmo dia da 

entrega das propostas, no horário das 8 as 13 horas. 
 

Itens estocáveis: 

Deverão ser apresentadas amostras para os itens de números 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 52, 53, 54 e 55. 

 

Itens perecíveis: 

Todos os itens exceto Pães (itens 76; 77; 78; 79) deverão apresentar amostra.  

 

As amostras não serão devolvidas e que devem ser as mesmas da apresentação da proposta. 

 

As amostras deverão obrigatoriamente estar identificadas com os seguintes dados:  

Nº da Licitação, data do pregão, número do item, marca do produto, razão social da empresa fornecedora. 

Todas as amostras deverão ser relacionadas em documento em duas vias em que se conste o nome da 

empresa, e os itens apresentados, e deverá ser protocolado pelo funcionário responsável, na data do 

credenciamento. 

A não apresentação das amostras implicará na desclassificação da empresa, do item. 

Não serão aceitas embalagens violadas. 

 

3- DO CREDENCIAMENTO E DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1 Para o credenciamento deverá ser preenchido conforme modelo (anexo I) acompanhado dos 

seguintes documentos: 

3.1.1 tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

3.1.2 tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os 

poderes do mandante para a outorga; 

3.1.3 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto; 

3.1.4 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.1.5 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 

da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

3.1.6 Somente poderão participar do certame os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação, que estejam enquadrados como ME ou EPP conforme Lei Geral nº 123/2006 

e Lei Complementar 147/2014, e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 

Edital, salvo se não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
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microempresas ou empresas de pequeno porte ou  o tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou 

representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, conforme incisos II e III, 

do artigo 49, do citado Diploma Legal. 

3.1.7 É vedada a participação de empresa: 

3.1.7.1 Com Processo de Falência ou em Recuperação Judicial, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

3.1.7.2 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do processo 

licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, Parágrafo único da Lei Federal 

8.666/93; 

 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

ME/EPP, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo III, bem como a declaração de enquadramento da empresa como ME ou EPP, 

conforme modelo estabelecido no Anexo IV do Edital deverão ser apresentadas fora dos Envelopes 

nº. 1 e 2.  

4.2 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 

os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA  

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ÁLVARES MACHADO 

PREGÃO Nº. 01/2016. 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO  

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ÁLVARES MACHADO 

PREGÃO Nº. 01/2016. 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

4.3 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, 

sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

4.4 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA:  

5.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

5.1.1 Nome, endereço, CNPJ da licitante e Número do Pregão; 

5.1.2 Descrição do objeto da presente licitação, com Marca em conformidade com as especificações 

descritiva – Anexo III deste Edital; 

5.1.3 Preço por item e total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços 

propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 

transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com 

o fornecimento do objeto da presente licitação, 
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5.1.4 Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.  

5.1.5 Prazo máximo de entrega após a solicitação do setor competente será de até 10 (dez) dias. 

5.1.6 Assinatura do representante legal e carimbo da empresa. 

 

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”: 

a) O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 

quais dizem respeito a: 

6.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 

atividade assim o exigir; 

6.1.1 Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1 não precisarão constar do 

Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão. 

6.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

6.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual da sede da licitante; 

6.2.3 Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

6.2.4 Prova de regularidade para a com a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda 

Nacional. 

6.2.5 Certidão Negativa/Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRO: 

6.3.1 Certidão Negativa de Falências ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica.  

6.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

6.4.1 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 

de que os produtos apresentados no Pregão Presencial nº 01/2016, são de 1ª qualidade e possuem 

número de registro em órgão competente. 

6.4.3 As licitantes participantes dos itens 58 ao 79 (perecíveis) deverão apresentar a Licença de 

Funcionamento da Vigilância Sanitária do Município da Sede, ou declaração de que se vencedora, 

apresentará no ato da assinatura do contrato. 

6.4.4 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 

de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho: 

 

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica),  

interessada em participar no processo l icitatório,  na Modalidade Pregão (Presencial) 

nº._______, da Prefeitura do Município,  declaro sob as penas da lei  que a (nome da 
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pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 

no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII,  do art igo 7º, da 

Constituição Federal .     

Local e data.  

nome, RG e assinatura do representante legal  

 

6.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

6.5.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões/documentos apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à 

data de apresentação das propostas. 

 

7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

7.1 No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 

de 30 (trinta) minutos. 

7.2 Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento 

aos requisitos de habilitação, bem como a declaração de enquadramento da empresa como ME ou 

EPP, de acordo com o estabelecido no subitem 4.1 deste Edital e, em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação. 

7.3 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

7.3.1 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes; 

7.4 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

7.4.1 seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 

7.4.2 não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de 

empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes.  

7.5 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 

de valor; 

7.6 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,01 (UM CENTAVO); que 

incidirá sobre o preço unitário.  

7.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances; 

7.8 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 

último preço ofertado; 

7.9 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço; 

7.10 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito; 
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7.11 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento; 

7.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 

de habilitação de seu autor; 

7.13 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, 

b) ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações; 

7.13.1 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

7.13.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

7.14 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

7.15 Se a oferta não forem aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 

a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

8.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediatamente e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias, para apresentação de 

memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos; 

8.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

8.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

8.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

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

8.5 O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6 A adjudicação será feita por MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

9 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO: 

9.1 Os materiais, serão adquiridos fracionadamente de acordo com a necessidade do município, 

deverão ser entregues de acordo com pedido do setor requisitante no local indicado por este, onde o 

responsável pelo recebimento da mercadoria deverá conferi-la com a nota fiscal, assinar o 

recebimento e encaminhar ao Departamento de Compras do Município a Nota Fiscal/Fatura.  
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9.2 O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

administração, limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II da lei 8.666/93 e 

alterações posteriores.  

9.3 A adjudicatária deverá, no prazo de até 10 dias corridos contados da data do recebimento do 

pedido, entregar os produtos. 

9.4 Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a 

entregar os produtos, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim 

sucessivamente. 

 

10 - DA FORMA DE PAGAMENTO: 
10.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura.   

10.2 O Pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou 

na Tesouraria da Prefeitura. 

10.3 Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá da 

sua apresentação. 

 

11 –DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

11.1 A presente contratação onerará as seguintes dotações orçamentárias:  

 

209 - Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional: 083060036 – Assistência Social 

2034000 – Manutenção dos serviços da merenda escolar 

339030000000 – Material de Consumo 

01 - Tesouro 

 

210 – Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional: 083060036 – Assistência Social 

2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 

339030000000 – Material de Consumo 

02 -Transferências e Convênios Estaduais-VIN 

 

211 – Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

02.04 – Diretoria Municipal de Ecuação 

Funcional: 083060036 – Assistência Social 

2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 

339030000000 – Material de Consumo 

05 – Transferências e Convênios Federais-VINC 

 

11.2 O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade de 

se restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos da Lei Licitatória, 
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ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais programas 

promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor do produto licitado 

experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas; 

11.3 A adjudicatária deverá, no prazo de 03 (três) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Álvares Machado/SP, para 

assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito de contratação, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, facultando a Administração a aplicação de multa no valor de 10% sobre o valor total da 

proposta, além de sujeitar-se a outras sanções prevista na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 

e Lei Federal n.º. 8.666/93 e demais alterações; 

11.4 Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a 

assinar o contrato, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim 

sucessivamente. 

 

12 -  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

12.1 Ficarão impedidas de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, as pessoas, físicas ou jurídicas, 

que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 

2.002. 

12.2 Às sanções de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas subsidiariamente as 

disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no 

Cadastro de Fornecedores.  

12.3 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não se 

aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada.  

12.4 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, 

e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 

Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 

12.5 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação ficarão sujeitos à multa de 1% (um 

por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

 

13 - DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/06: 

13.1 Serão aplicados nesta licitação os dispositivos constantes dos Artigos 42 a 46 da Lei 

Complementar nº. 123/06 e alterações.  

 

14 - DA RESCISÃO CONTRATUAL:  

14.1 A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de 

aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer 

direito à indenização nos seguintes casos: 

a) liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou fusões; 

b) caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como transferência, 

cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal; 

c) paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 

d) imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas dos 

produtos; 

14.2 A contratada fica obrigada as aceitarem nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco 
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por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

14.3 Se a Prefeitura Municipal, tiver que ingressar em juízo em consequência deste contrato, a 

contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 

honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. 

14.4 Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus 

anexos. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

15.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação; 

15.2 O resultado do presente certame será divulgado no jornal de circulação regional;  

15.3 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 

para retirada no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, após a celebração do contrato; 

15.4 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão; 

15.5 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 (um) dia 

útil; 

15.6 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame;  

15.7 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro; 

15.8 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Presidente Prudente - Estado de São Paulo. 

 

 

Álvares Machado, 12 de janeiro de 2016. 

 

 

 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ 

Prefeito 
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(Anexo I) MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pregão n.    ___/___ 

Objeto ___________ 

 

 

 

 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. anexo), 

inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, credencia como seu 

representante o Sr.    (nome e qualificação)               , para participar do 

certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de propostas, e a 

prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do 

artigo 4º da lei 10.520/2002. 

 

 

 

Data, ____________ 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
CEP  19160-000  -  ÁLVARES  MACHADO-SP 

 

“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 181 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexo II) MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

Pregão n.    ___/___ 

Objeto ___________ 

 

 

 

 

 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. anexo), 

inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, nos termos do artigo 4º, 

VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação estabelecidos no edital em epígrafe. 

 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

Data, _____________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 
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(ANEXO - III) 

 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

Pregão n.    ___/___ 

Processo n. ___/___ 

Objeto ___________ 

 
 

 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ____________________________________________ (denominação 

da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/ 2006 e Lei 

Complementar 147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

usufruir de seu benefício no procedimento licitatório do Pregão Presencial em epígrafe, realizado 

pelo Município de Álvares Machado – SP. 

 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 

             Nome: 

             RG nº: 
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ANEXO – IV – MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2016 

PROCESSO Nº 01/2016 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CRECHES, conforme especificações abaixo: 

 

Nome da empresa: _______________________________ CNPJ: ________________________ 

 

Endereço: _______________________ Telefone: ____________________________________ 

 
Gêneros Estocáveis 

Item Produto/ Especificação Unid. 
Qtde/ 

anual 
Marca 

Valor 

Unit 

Valor 

Total 

1 
Alho Puro, triturado sem adição de sal ou temperos, embalagem 

plástica com rotulo lacrada com peso entre 500 gramas ou 01kg 
kg 300    

2 

Achocolatado em pó: instantâneo, vitaminado, preparado a partir de 

matéria prima sã e isenta de material terroso,  detritos vegetais ou 

animais, com a composição básica – açúcar, cacau em pó, soro de 

leite, leite em pó ( vitaminas A, C, B2, B6, B1, e D) . Composição 

Nutricional para 100g de produto valor calórico 400 calorias, 

carboidratos 91g, proteínas 3g, cálcio 47g, gorduras totais 2g, ferro 

1,81g. Com aparência de pó fino de cor marrom, sabor e aroma 

característicos, com validade mínima de 12 meses. Embalados em 

filme de poliéster metalizado, resistente termossoldado, contendo peso 

líquido de 400 gramas.  

Pct 

com 

400g 

1200    

3 

Açafrão em pó: puro sem misturas embalagem plástica com 30 

gramas na embalagem deverão estar impressas todas as especificações 

do produto 

Pact 

com 

30g 

120    

4 

Açúcar Cristal : Contendo no Mínimo 98,3% de sacarose livre de 

fermentação, isento  de matéria terrosa, de parasitos e detritos animais 

ou vegetais com aparência, cor  e aroma característicos. Com 

embalagem primária de saco de polietileno atóxico, resistente  

termossoldado, contendo peso líquido de 5kg, embalagem secundária 

com 30kg. 

Kg 8.280    

5 

Amido de Milho : produto amiláceo extraído de milho preparado a 

partir de matérias primas sãs, isenta  de matéria terrosa ou parasitos, 

livre de fermentação, não podendo estar rançoso e com umidade 

máxima de 14%p/p,  validade mínima de 12 meses. Embalagem 

primária de papelão fino acondicionado internamente em saco de papel 

impermeável, ou saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado 

contendo peso líquido de 500 gramas ou 1kg com rotulagem contendo 

especificação do produto, data  de validade e data de fabricação. 

Kg 300    

6 

Arroz Parboilizado tipo 1, com no mínimo 80% de grãos inteiros, 

sem necessidade de escolha descrito de forma clara na embalagem . 

Medindo aproximadamente 6mm, isento de matéria Terrosa, parasitos 

detritos animais ou vegetais.  Com validade mínima de 12 meses, em 

embalagem de polietileno atóxico, Termossoldado, contendo peso 

líquido de 5kg, embalagem secundária de 30kg. A marca deve ser 

certificada pela Associação Brasileira das Industrias de Arroz 

Parboilizado - ABIAP 

Kg 13.000    
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7 

Biscoito tipo leite  produzido com material de boa qualidade, bem 

assada, isento de material terroso, resíduos vegetais ou animais. 

Embalados em pacotes de polietileno  lacrado com peso líquido de 

400g. com validade de 12 meses. 

Pacote 2.000    

8 

Biscoito tipo maizena  produzido com material de boa qualidade, bem 

assada, isento de material terroso, resíduos vegetais ou animais. 

Embalados em pacotes de polietileno   lacrado com peso líquido de 

400g. com validade de 12 meses. 

Pacote 2.000    

9 

Biscoito tipo rosquinha de coco  produzido com material de boa 

qualidade, bem assada, isento de material terroso, resíduos vegetais ou 

animais. Embalados em pacotes de polietileno  lacrado com peso 

líquido de 400g. com validade de 12 meses. 

Pacote 2.000    

10 

Canela em pó  pura – embalada em saco plástico atóxico contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante, pacote com 10 

gramas 
Pacote 72    

11 

Cereal matinal – Corn Flakers , flocos de milho adoçado crocante, 

embalados em saco plástica com 0,300kg ou 01kg na embalagem deve 

conter impresso rotulo com todas as informações do produto 

Kg 300    

12 

Coco ralado branco seco, puro, sem adição de açúcar, com no 

mínimo 60% de gordura, sem sujidades. Embalados em filme de 

poliester metalizado com 100g cada. Validade mínima de 12 meses 
Pacote 500    

13 
Colorifício – embalada em saco plástico atóxico contendo impressas 

todas as informações do produto e fabricante, pacote com 500 gramas. 
Kg 500    

14 

Cravo da índia – embalada em saco plástico atóxico contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante, pacote com 10 

gramas 
Pacote 72    

15 
Creme de Leite – de ótima qualidade com no mínimo 70% de lipídio 

embalado em caixa longa vida com capacidade de 200 gramas 
Caixin

ha 
120    

16 
Doce em massa tipo Goiabada – com validade de 12 meses, 

embaladas em embalagem plástica com 500 gramas ou 1kg. 
kg 120    

17 
Ervilha em conserva com grãos inteiros e de coloração uniforme com 

consistência macia. Embalagem  lata com 02kg 

Lata 

com 

02kg 

300    

18 Ervilha em conserva lata com 280g 

Lata 

com 

280g 

200    

19 

Extrato de Tomate, concentrado preparado com frutos de boa 

qualidade, sem pele ou sementes. Isentos de matéria Terrosa, com 

cheiro e sabor característicos. Embalagem primaria Saco plástico 

resistente e secundaria caixa de papelão com capacidade para no 

Maximo 20kg, validade mínima de 12 meses. 

Embal

agem 

plastic

a com  

4,1kg 

800    

20 

Extrato de Tomate, concentrado preparado com frutos de boa 

qualidade, sem pele ou sementes. Isentos de matéria Terrosa, com 

cheiro e sabor característicos. Lata em folha de flandres com verniz 

sanitário, não podendo estar amassada ou enferrujada com validade 

mínima de 12 meses.  

Lata 

com 

350g 

700    

21 

Farinha de  Mandioca  Biju  flocada,  fabricada a partir de matérias 

primas sãs e limpas sem resíduos animais, cascas, não podendo estar 

fermentada ou rançosa e ter no máximo 14% de umidade p/p, com 

validade mínima de 12 meses. Embalagem primária dupla de papel 

impermeável e saco de polietileno atóxico resistente termossoldado 

Kg 300    
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com capacidade de 500 gramas ou 1 kg. Com validade mínima de 12 

meses 

22 

Farinha de milho amarela flocada: fabricada a partir de matérias 

primas sãs e limpas sem resíduos animais, cascas, não podendo estar 

fermentada ou rançosa e ter no máximo 14% de umidade p/p, com 

validade mínima de 12 meses. Embalagem primária em saco de 

poleietileno atóxico resistente termossoldado com capacidade de 500 

gramas ou 1 kg. Com validade mínima de 12 meses 

Kg 200    

23 

Farinha de Trigo Especial peneirada, enriquecida com Ferro 

fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas sem resíduos 

animais, cascas, não podendo estar fermentada ou rançosa e ter no 

máximo 14% de umidade p/p, com validade mínima de 12 meses. 

Embalagem primária em saco de poleietileno atóxico ou papel 

resistente . Com validade mínima de 4 meses 

Kg 700    

24 

Feijão Preto  tipo 1 novo , classificado com tipo cores, constituído de 

grãos inteiros com a mesma coloração admitindo-se no máximo 5% de 

misturas de outras classes e até 10% de mistura de variedades de 

classes, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou 

vegetais, pedaços de grãos ardidos , brotados, murchos, imaturos, 

mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e 

qualidade. De produção recente, validade mínima de 6 meses. 

Embalados em saco de polietileno atóxico termossoldado contendo 

peso líquido de 1kg. Embalagem secundária saco de polietileno com 

30 kg 

kg 600    

25 

Feijão Carioquinha tipo 1 novo , classificado com tipo cores, 

constituído de grãos inteiros com a mesma coloração admitindo-se no 

máximo 5% de misturas de outras classes e até 10% de mistura de 

variedades de classes, isento de matéria terrosa, de parasitos, de 

detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos , brotados, 

murchos, imaturos, mofados, carunchados e descoloridos que 

prejudiquem sua aparência e qualidade. De produção recente, validade 

mínima de 6 meses. Embalados em saco de polietileno atóxico 

termossoldado contendo peso líquido de 1kg. Embalagem secundária 

saco de polietileno com 30 kg 

kg 2.600    

26 
Fermento Biológico granulado (seco) – embalagem metalizada com 

10 gramas. Com validade mínima de  12 meses. 
Pacote 100    

27 
Fermeto em pó  químico com validade mínima de 6 meses embaladas 

em latas de  100 gramas. 
Lata 300    

28 
Flocos para sagú  – embalados em polietileno Termossoldado com 

capacidade de 500gramas e validade de 12 meses. 
Kg 60    

29 

Folha de louro – 100% puro embalado em saco plástico atóxico 

contendo impressas todas as informações do produto e fabricante, 

pacote com 10 gramas. 
Pacote 200    

30 

Fubá  de milho mimoso enriquecido com ferro, com no máximo de 

15%  p/p de umidade com validade mínima de 12 meses, embalados 

em sacos de polietileno atóxico termossoldado com capacidade de 1 kg 

ou 500g. Sem carunchos, material terroso, detritos vegetais ou animais.  

kg 600    

31 

Gelatina sabores, morango, abacaxi, limão, uva, framboesa, 

embaladas em sacos de polietileno leitoso atóxico e posteriormente em 

caixas de papelão fino com volume de 30g. Com validade mínima de 

12 meses. 

Caixa 500    
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32 
Leite condensado – de ótima qualidade embalado em lata com 

395gramas 
Lata 240    

33 

Leite em pó  integral instantâneo Vitaminado isento de matéria 

terrosa, detritos animais ou vegetais, sem adição de açúcar ou soja e 

que forneça em 100gramas de produto no mínimo a seguinte 

composição valor calórico 470 kcal, carboidratos 39,2g, gorduras 

totais 27,4g, proteínas 27,4g, cálcio 901,18mg, Vitamina A 941,18 

mcg. Com validade mínima de 12 meses embalados em filme de 

poliéster metalizado termossoldado com capacidade de 400g a 1 kg 

kg 600    

34 

Fórmula infantil de seguimento para crianças a partir do 6º mes 
com predominância protéica de caseína; acrescida de óleos vegetais, 

maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros 

oligoelementos. Para alimentação de lactentes, em seqüência ao 

esquema alimentar, quando for necessário recorrer à alimentação 

com mamadeira. Composição: Leite de vaca desnatado (fonte 

protéica), maltodextrina, oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de 

canola, óleo de milho, minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, 

sulfato de cobre, iodeto de potássio), lecitina de soja, vitaminas 

(vitamina C, vitamina PP, vitamina E, pantoteonato de cálcio, 

vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3, vitamina B2, 

ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12). NÃO CONTÉM 

GLÚTEN. 

Informação Nutricional 

  

Por 100g 

de Pó 

Por 100 ml de 

fórmula 

reconstituída 

Valor 

Energético 

483 Kcal = 

2.020 KJ 
67 kcal =281 KJ 

Carboidratos 58g 8,0g 

Proteínas 15g 2,0g 

Gorduras totais 22g 3,0g 

Gorduras 

saturadas 8,7g 
1,2g 

Gorduras Trans 0g 0g 
 

Lata 

com 

400g 

240    

35 

 Leite de soja em pó, instantâneo, sem adição de lactose, sem sabor, 

lata de 350 g. Composição: extrato de soja, açucar, carbonato de 

calcio, maltodextrina, vitamina D, estalizante citrato de sodio e 

espessante goma gelana ,que não contenha gluten. Validade mínima 

igual ou superior a 80% do prazo total de validade contado a partir da 

data de sua fabricação. 

Lata 

com 

350g 

50    

36 
Maionese vegetal pronta sem pimenta sem gorduras trans, 

embalagem plástica com 01kg 
kg 200    

37 

Macarrão tipo Conchinha : seca de cor amarelo claro com ovos, 

fabricada a partir de matéria de boa qualidade, sem grãos fermentados 

ou com carunchos. Sem corante, tendo no máximo 13% de umidade 

em 100g de produto , enriquecido com vitaminas. Os cortes deverão 

estar inteiros e homogêneos. Após o preparo deverão apresentar soltos, 

com consistência macia porém não pegajosa.  Embalados em sacos de 

polietileno atóxico termossoldado com 500g ou 1kg. Com validade 

mínima de 12 meses 

Kg 180    
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38 

Macarrão tipo Padre Nosso :massa de  sêmola, fabricada a partir de 

matéria de boa qualidade, sem grãos fermentados ou com carunchos. 

Sem corante, tendo no máximo 13% de umidade em 100g de produto. 

Os cortes deverão estar inteiros e homogêneos. Após o preparo 

deverão apresentar-se soltos, com consistência macia porém não 

pegajosa.  Embalados em sacos de polietileno atóxico termossoldado 

com 500g ou 1kg. Com validade mínima de 12 meses. 

Kg 500    

39 

Macarrão tipo parafuso : massa de sêmola seca , fabricada a partir de 

matéria de boa qualidade, sem grãos fermentados ou com carunchos. 

Sem corante, tendo no máximo 13% de umidade em 100g de produto. 

Os cortes deverão estar inteiros e homogêneos. Após o preparo 

deverão apresentar-se soltos, com consistência macia porém não 

pegajosa.  Embalados em sacos de polietileno atóxico termossoldado 

com 500g ou 1kg. Com validade mínima de 12 meses. 

Kg 3000    

40 

Margarina vegetal – com sal, enriquecida com vitamina A, com no 

mínimo 80% de lipídios, embalada em pote plástico com 500 gramas 

e validade mínima de 6 meses 
Kg 600    

41 

Margarina Vegetal – enriquecida com vitamina A com sal, com no 

mínimo 70% de Lipídio, embalada em Balde Plástico resistente com 

15kg. 

Balde 

com 

15kg 

08    

42 

Milho para Canjica:  preparado a partir de matérias primas sãs com 

grãos inteiros de cor branca limpos isentas de material terroso, 

parasitos vegetais ou animais com validade mínima de 12 meses 

embalados em sacos em polietileno atóxico termossoldado com peso 

líquido de 1kg ou 500 gramas. 

kg 200    

43 
 Milho para Pipoca de ótima qualidade embalagem plástica com 

500kg. 
kg 200    

44 Milho Verde em conserva lata com 02kg 

Lata 

com 

02kg 

600    

45 Milho Verde em Conserva lata com 280g 

Lata 

com 

280g 

200    

46 Noz moscada moída pura embalagem com 30g 

Pacote 

com 30 

gramas 

50    

47 

Óleo de soja sem fermentação de boa qualidade em embalagem 

plástica sem partes amassadas, com volume líquido de 900ml, validade 

mínima de 12 meses.  
Lata 4.000    

48 

Orégano – puro, embalado em saco plástico atóxico contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante, pacote com 

100 gramas 

Pacote 180    

49 

Pó  para o preparo de maria mole sabor coco, embaladas em sacos 

de polietileno leitoso atóxico e posteriormente em caixas de papelão 

fino com volume de 85g. Com validade mínima de 12 meses. 
Caixa 84    

50 
Sal iodado – com granulação uniforme, com validade mínima de 12 

meses. Embalagem em polietileno atóxico Terossoldado 
Kg 1500    

51 
Sardinha em óleo – embalagem de 150gramas e validade mínima de 6 

meses. 
Lata 300    
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52 

Suco concentrado natural sabor caju com 90% de polpa produzido 

com frutos de boa qualidade, sem açúcar , rendimento mínimo de 1 

parte para 5 de água, sem necessidade de refrigeração, sem corantes 

artificiais, sem adição de conservantes,  com validade mínima de 12 

meses. Embalados em frascos plásticos atóxicos com capacidade 

0,500ml ou de 01 litro   

Litro 2.200    

53 

Suco concentrado natural sabor Goiaba produzido com frutos de 

boa qualidade sem açúcar, rendimento mínimo de 1 parte para 5 de 

água, sem necessidade de refrigeração, sem corantes artificiais,   com 

validade mínima de 12 meses. Embalados em frascos plásticos 

atóxicos com capacidade de 0,500ml ou 01litro  

Litro 500    

54 

Suco concentrado natural sabor maracujá com 90% de polpa 

produzido com frutos de boa qualidade sem nenhum tipo de 

contaminação, sem adição de açúcar, rendimento mínimo de 1 parte 

para 5 de água, sem necessidade de refrigeração, sem corantes 

artificiais, sem adição de conservantes,  com validade mínima de 12 

meses. Embalados em frascos plásticos atóxicos com capacidade de 

500ml ou 01 litro  

Litro 3.000    

55 

Suco concentrado natural sabor uva produzido com frutos de boa 

qualidade sem nenhum tipo de contaminação, Sem adição de açúcar, 

rendimento mínimo de 1 parte para 5 de água, sem necessidade de 

refrigeração, sem corantes artificiais, sem adição de conservantes,  

com validade mínima de 12 meses. Embalados em frascos plásticos 

atóxicos com capacidade de 500ml ou 01litro   

Litro 500    

56 

Trigo para quibe – formulado com trigo de ótima qualidade não 

devendo apresentar sujidades e matérias estranhos. Embalado em saco 

atóxico com capacidade de 500g. 
Kg 120    

57 
Vinagre de vinho tinto sem corantes, com validade mínima de 12 

meses, embalado em frascos plásticos resistentes.  

Frasco 

de  

750ml 

600    

 Total Estocáveis R$      

 

Gêneros Perecíveis: 

Item Especificação Unid. 
Qtde 

Anual 
Marca 

Valor 

Unit 

Valor 

Total 

58 

 ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA ASSADA E 

CONGELADA com 19gramas cada,  embalados em sacos de 

polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atóxico, 

perfeitamente lacrado. Pacotes de 02kg. Embalagem secundaria: caixa 

de papelão lacrada com12kg de produto. Rotulado de acordo com a 

legislação vigente.  

kg 700    

59 

PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA – peça, 

resfriado, produzido com matéria de ótima procedência, contendo em 

sua composição no máximo 3% de amido, não apresentar superfície 

pegajosa, porções aparentes de gordura, ou ainda ossos, pele, 

cartilagens, com tempero suave, embaladas em sacos plástico com 02 a 

04 kg a vácuo e acondicionadas em caixa de papelão próprias com no 

máximo 15kg, contendo no rótulo todas as especificações. Com 

validade mínima de 3 meses. 

Kg 3.000    

60 
Queijo mussarela – produzida com leite pasteurizado de ótima 

qualidade e higiene. Características: cor branca unioforme, odor suave, 
kg 3.000    
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sabor característico e com pouco sal, textura firme que possibilite o 

fatiamento de maneira uniforme. Embalagem: plástica a vácuo com 

04kg 

61 

Carne bovina – Acém em cubos com cerca de 5cm, de abate recente, 

congelada. com no máximo 10% de gordura, não apresentar ossos, 

cartilagens. Embalagem : a vácuo  saco plástico transparente resistente 

atóxico   com 01kg ou  5kg, com identificação (rotulo completo) 

Kg 3.000    

62 

Carne Bovina Patinho Moido congelada com tecnologia IQF (com 

congelamento individual). - Embalagem primaria saco plástico de 

polietileno atóxico, transparente e resistentes, com vedação 

termossoldada. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Com 

peso de 02kg. - Embalagem secundária: caixa de Papelão ondulado 

reforçado contendo 06 pacotes cada lacradas com fita gomada com 

peso de 12kg.  

kg 4.400    

63 

Carne bovina – Patinho Moído, de abate recente, congelada. com no 

máximo 10% de gordura, não apresentar ossos, cartilagens. 

Embalagem : saco plástico atóxico   FECHADO A VACUO com 1kg 

ou 05kg com identificação 

Kg 9.000    

64 

CARNE Bovina patinho nos seguintes cortes: bifes de 130gramas ou 

tiras de 05 cm sem gordura ou cartilagens, embalados em embalagem 

plástica fechada a vácuo com 01kg. A embalagem deve conter etiqueta 

impressa com todas as informações exigidas. 

kg 4.500    

65 

Peito de frango sem osso (filé) e sem pele de abate recente, 

congelada, embalados em sacos plásticos com cerca de 1kg a  3kg, 

acondicionados em caixas de papelão com todas as especificações 

impressas 

Kg 4.000    

66 

Coxa e sobrecoxa de Frango SEM OSSO  e sem pele de abate 

recente, congelada, embalados em sacos plásticos com cerca de 1kg a 

3kg, acondicionados em caixas de papelão com todas as especificações 

impressas. 

Kg 2.600    

67 
File de Frango cortado em tiras uniformes tipo strognoff embalado a 

vácuo com no máximo 02kg congelado com rotulo  
Kg 7.200    

68 
Linguiça calabresa em gomos com pouca pimenta e gordura 

acondicionada em saco plástico a vácuo de 01 a 05kg com etiqueta 
kg 200    

69 
File de merluza IQF cortes com no Maximo 150g congelado em 

embalagem plástica com todas as informações do produto com 01kg 
kg 400    

70 

Nhoque de soja cozido e congelado. Composição farinha de soja 

integral não transgenia, extrato de soja não transgênica, fibra de aveia, 

amido, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, margarina 

vegetal de palma, ovo. Sal, e condimentos naturais. Embalagem 

primaria: saco de polietileno de baixa densidade atóxico com 

capacidade de 01kg. - Embalagem secundaria: caixa de papelão, 

reforçado lacrada, resistente ao congelamento com capacidade de 10kg 

do produto.  

 600    

71 

Mortadela  de frango Defumada de primeira qualidade com posta por 

carne mecanicamente separada de ave,  com tempero suave com no 

maximo 10% de gordura embalada em saco plástico a vácuo. Peça com 

02 ou 04kg.  

kg 2.000    

72 

Salsicha de Peru- Carne Mecanicamente Separada de Peru, Água, 

Proteína de Soja, Gordura de frango, Sal, Maltodextrina, Fécula de 

Mandioca, Condimentos naturais (páprica doce em pó, cebola 

desidratada, coentro moído, alho desidratado), Estabilizante 

kg 1.800    
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Tripolifosfato de Sódio (INS 451i) e Polifosfato de sódio (INS 452i), 

Aromas naturais de fumaça e noz moscada, Antioxidante Eritorbato de 

Sódio (INS 316), Conservador Nitrito de Sódio (INS 250). NÃO 

CONTÉM GLÚTEN.- Composição centesimal real do produto, 

expressa em: Carboidratos: 4,0 %; Proteínas: 14,4%; Lipídeos: 19,4 %; 

VCT: 248,2; Kcal/100g; - Validade do produto: 180 dias. – 

EMBALAGEM Primária: Saco de polietileno atóxico, 

termossoldado, resistente ao transporte e armazenamento com 

capacidade para 3 kg de produto. - Secundária: Caixa de papelão 

ondulado, reforçado, constituído de tampa e fundo, resistente ao 

impacto e às condições de estocagem congelada, com capacidade para 

4 (quatro) pacotes de 3kg de produto.Peso líquido: 12 kg.  

73 

Salsicha tipo Hot dog – congelada, produzida com matéria de ótima 

procedência, contendo em sua composição no máximo 2% de amido, 

não apresentar superfície pegajosa com tempero suave,não conter 

pimenta embaladas em sacos transparentes com 2,5kg a 3kg a vácuo e 

acondicionadas em caixa de papelão próprias com no máximo 15kg, 

contendo no rótulo todas as especificações.  Com validade mínima de 4 

meses. 

Kg 3.200    

74 

Lingüiça toscana – congelada, fabricada a partir de matérias primas de 

ótima qualidade,  magra, sem adição de corantes e amido, não 

apresentar pedaços de ossos, tendões,  cartilagens e outros não 

autorizados para a confecção de embutidos. Embalagem : saco plástico 

atóxico com 1kg a 5kg a vácuo, acondicionadas em caixas de papelão 

lacradas contendo todas as especificações do produto. Validade mínima 

de 3 meses. 

Kg 400    

75 

Empanado de frango com cenoura composição nutricional em 

130gramas: valor energético 278kcal,proteínas 16g, sódio 478mg, fibra 

alimentar 2,1g, enriquecido com vitB12, B6, B1 E B2. - Embalagem 

primaria saco plástico termossoldado com 01kg a 3kg. Na embalagem 

deve estar impresso 0 NUMERO DO REGISTRO DO SIF, DATA DE 

VALIDADE, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, INGREDIENTES 

Kg 900    

76 

Pão de leite – com peso de 25 gramas, contendo em sua composição 

leite, ovos, farinha especial, com tamanho uniforme, não podendo ser 

entregue queimado ou com partes cruas, sem sujidades, detritos 

animais ou vegetais, produzido no dia da entrega. Embalagem em saco 

plástico não reaproveitável atóxico, contendo no máximo 70 pães por 

saco. 

Kg 2.200    

77 

Pão de leite – com peso de 50 gramas, contendo em sua composição 

leite, ovos, farinha especial, com tamanho uniforme, não podendo ser 

entregue queimado ou com partes cruas, sem sujidades, detritos 

animais ou vegetais, produzido no dia da entrega. Embalagem em saco 

plástico não reaproveitável atóxico, contendo no máximo 70 pães por 

saco. 

Kg 11.000    

78 

Pão Francês - com peso unitário de 25 gramas, produzido com farinha 

especial, com tamanho uniforme, não podendo ser entregue queimado 

ou com partes cruas, sem sujidades, detritos animais ou vegetais, 

produzido no dia da entrega. Embalagem : em saco plástico não 

reaproveitável atóxico, contendo no máximo 70 pães por saco.  

Kg 2.400    

79 

Pão Francês - com peso unitário de 50 gramas, produzido com farinha 

especial, com tamanho uniforme, não podendo ser entregue queimado 

ou com partes cruas, sem sujidades, detritos animais ou vegetais, 

produzido no dia da entrega. Embalagem : em saco plástico não 

Kg 10.000    
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reaproveitável atóxico, contendo no máximo 70 pães por saco. 

 Total Perecíveis R$      

80 

Alho importado T 6:sem réstia, bulbo graúdo, inteiro e são, sem brotos. 

Não apresentando grãos chochos, manchados ou defeitos que possam 

alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. As 

caixas ou sacos deverão ser marcados, rotulados ou etiquetados 

conforme o resultados da classificação, contendo as especificações de 

praxe. 

Kg 300    

 

Total Geral R$ xxxxx 

 
VALIDE DA PROPOSTA ____60______ DIAS 

 

 

_________________ de _____________ de 2016. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO-IV -MINUTA DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2016. 

 

MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, QUE 

FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA XXXXXXX.  

 

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o 

MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 

sob nº 43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça da Bandeira s/nº, Centro, nesta cidade 

de Álvares Machado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 

XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador do CPF xxxxxxxxxxxx e RG 

xxxxxxxxxxx, residente e domiciliada na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  nesta cidade de 

xxxxxxxxxxxxx , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a 

empresa xxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxx, estabelecida à Rua: 

xxxxxxxxxxxxx, nº. xxx – Vila xxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxx, Estado de xxxxxxxx, 

representada legalmente, pelo senhor xxxxxxxxx, RG: xxxxxxxxxxxxx e CPF: xxxxxxxxx,  

doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR DO CONTRATO: 

Nos termos do Pregão Presencial nº. xx/xxxx, CONTRATANTE firma com a CONTRATADA no 

fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS, conforme quadro abaixo:  

ITEM QUANT. UNID. 
DISCRIMINAÇÃO 

DO PRODUTO 

MARCA 

DO 

PRODUTO 

VLR. 

UNITÁRIO 

VLR. 

TOTAL 

XXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO: 

O presente contrato terá o valor de R$ xx.xxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO: 

A CONTRATADA deverá no prazo de 10 (dez) dias corridos proceder a entrega da mercadoria 

quando solicitada, sob pena de Rescisão Contratual e penalidades. 

Apesar da quantidade licitada, os itens serão adquiridos parceladamente de acordo com a 

necessidade do município, e deverão ser entregues de acordo com pedido do Setor requisitante no 

local.    

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  

O pagamento será efetuado no Caixa da Tesouraria da Prefeitura em até 30 (TRINTA) dias após a 

emissão da nota fiscal/fatura. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE: 

O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade de se 

restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, nos termos da Lei Licitatória, ficando 

a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais programas promocionais, 

bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor do produto licitado experimentar 

reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na classificação 

funcional programática: 

 

209 - Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional: 083060036 – Assistência Social 

2034000 – Manutenção dos serviços da merenda escolar 

339030000000 – Material de Consumo 

01 - Tesouro 

 

210 – Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional: 083060036 – Assistência Social 

2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 

339030000000 – Material de Consumo 

02 -Transferências e Convênios Estaduais-VIN 

 

211 – Crédito Orçamentário 

Órgão 02 – Poder Executivo 

02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional: 083060036 – Assistência Social 

2034000 – Manutenção dos Serviços da Merenda Escola 

339030000000 – Material de Consumo 

05 – Transferências e Convênios Federais-VINC 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, contados da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 

limitada a sessenta meses conforme disposto no artigo 57, II da lei 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 

praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. 

A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada subsidiariamente as disposições da Lei 

Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de 

Fornecedores.  

Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não 

aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 

convocada.  
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Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e 

sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 

Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 

Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por 

cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:  

A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, 

notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito à 

indenização nos seguintes casos: 

a)  Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 

fusões; 

b)  Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 

transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal; 

c)  Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 

d)  Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas dos 

produtos; 

A contratada fica obrigada as aceitarem nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a contratada, 

sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de honorários 

advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus 

anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente-SP, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas. 

PM – ÁLVARES MACHADO, XXXXXXXXX de XXXXXXX de xxx 

                          

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO 

     PREFEITO 

 

Contratada: Empresa.............. 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1º_______________________________ 

 

2º_________________________ 


