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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

COTA PRINCIPAL: 75% do objeto – Itens do Anexo I – Ampla Concorrência 

COTA RESERVADA: 25% do objeto – Itens do Anexo II – Contratação de “ME” e “EPP” 
 
 

PROCESSO Nº 12/2021 
EDITAL Nº 12/2021                                                                                                                                                                             
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 08/2021 – Registro de Preços 
DATA DA REALIZAÇÃO: 15 de abril de 2021 
HORÁRIO: A partir das 09h (credenciamento) 
LOCAL: Rua Raul Maçone nº 306 – Centro – Taiaçu – SP. – Fone (16) 3275-1101 
 
 

1. PREÂMBULO 
                              
1.1. O MUNICÍPIO DE TAIAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ sob nº 44.544.690/0001-15, com sede administrativa na Rua Raul Maçone, nº 306, 
Centro, na cidade de Taiaçu, Estado de São Paulo, torna público que realizará certame 
licitatório, na modalidade Pregão Presencial, pelo critério de menor preço por item, tendo 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO 
PERECÍVEIS, GÁS P13 E P45, sob o regime de aquisição futura e entrega parcelada, 
destinados a atender às necessidades do Município de Taiaçu/SP, conforme quantidades e 
especificações mínimas constantes dos Anexos I e II, ressaltando-se que esta modalidade de 
licitação enseja potencialidade de propostas mais vantajosas para a Administração, em 
conformidade com as disposições deste Edital e respectivos anexos, que será regido pela Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 442, de 1º de março de 
2.007 e pelo Decreto Municipal nº 1099, de 20 de julho de 2.017, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.  

 
1.2. A sessão de processamento do pregão será realizada na sede da Prefeitura 

Municipal de Taiaçu, na Rua Raul Maçone, nº 306, Centro, no dia 15 de abril de 2021, com 
início às 09h, para credenciamento dos interessados, e será conduzida pela Pregoeira com 
auxílio da Equipe de Apoio, designadas nos autos do processo em referência. 

 
1.3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do pregão, 
concomitantemente ao credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar 
do certame. Os envelopes também poderão ser remetidos via postal, obedecidos aos termos 
e condições deste edital. 

 
1.4. Integram o presente Edital: 
 

Anexo I - Termo de Referência Cota Principal; 
Anexo II - Termo de Referência Cota Reservada; 
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Anexo III - Modelo de proposta de preços Cota Principal;   
Anexo IV - Modelo de proposta de preços Cota Reservada; 
Anexo V - Modelo de procuração para fins de credenciamento;    
Anexo VI - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo VII - Declaração de que não há impedimento para contratar com a 
Administração Pública; 
Anexo VIII - Termo de opção e declaração de enquadramento como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo IX - Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho;  
Anexo X - Minuta de Ata de Registro de Preço. 

 
2. DO OBJETO 
  
2.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS, GÁS P13 E P45 para aquisição futura e 
parcelada, destinados ao preparo da merenda escolar, distribuídos nas áreas do ensino 
fundamental e educação infantil, bem como para os serviços sociais do Fundo Municipal de 
Assistência Social, para os idosos do Centro de Convivência de Idosos e aos Departamentos 
da Administração, para o período de 04 (quatro) meses, conforme quantidades e 
especificações constantes dos Anexos I e II que integram o presente edital. 

 
2.2. As quantidades constantes dos Anexos I e II são estimativas de consumo, 

não se obrigando a Administração à aquisição total. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que do registro poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 
para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a participação em 
igualdade de condições. 

 
2.4. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá atender às seguintes 

exigências: 
 
2.4.1 fornecer os produtos solicitados mediante autorização de fornecimento, 

ordem de compra ou requisição expedida pelo setor competente; 
 
2.4.2 fornecer qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, 

portanto, estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para entrega dos 
produtos. 

  
3. DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  
 
3.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de 

dotações próprias do orçamento vigente, observadas as seguintes classificações: 02- Poder 
Executivo; 02.03-Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 02.03.01- Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer; 12.306.0004.2.058-Aquisição de Gêneros alimentícios para preparo e distribuição da 
merenda escolar; 3.3.90.30.00-Material de Consumo. 02- Poder Executivo; 02.03-Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer; 02.03.05. Esporte e lazer, 27.812.0004.2.096- Promoção e/ou 
participação em competições esportivas; 3.3.90.30.00-Material de Consumo. 02- Poder 
Executivo; 02.04- Fundo Municipal de Saúde; 02.04.01- Fundo Municipal de Saúde; 
10.301.0005.2.102- Manutenção dos serviços de atendimento médico, ambulatorial e 
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hospitalar; 3.3.90.30.00- Material de Consumo. 02-Poder Executivo; 02.05-Fundo Municipal 
de Assistência Social; 02.05.01- Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0006.2.130-
Manutenção das atividades do CRAS; 3.3.90.30.00-Material de Consumo. 02-Poder 
Executivo; 02.01-Administração e Finanças; 02.01.01- Administração e Finanças; 
08.244.0002.2.032-Manutenção dos serviços e custeios das ações do FSSM; 3.3.90.32.00- 
Material, bem ou serviço de distribuição. 02- Poder Executivo; 02.02-Obras e serviços 
Municipais; 02.02.01- Obras e serviços Municipais; 04.452.0003.2.038- Manutenção dos 
Serviços funerários; 3.3.90.30.00- Material de Consumo. 02-Poder Executivo; 02.03-
Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 02.03.01- Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 
12.306.0004.2.056 - Manutenção dos serviços da cozinha Piloto; 3.3.90.30.00-Material de 
Consumo. 02- Poder Executivo; 02.01- Administração e Finanças; 02.01.01- Administração e 
Finanças; 04.122.0002.2.022- Manutenção do prédio sede da Administração; 3.3.90.30.00. 
Material de Consumo. 02- Poder Executivo; 02.01- Administração e Finanças; 02.01.01- 
Administração e Finanças; 04.122.0002.2.034- Promoção de eventos comemorativos, 
populares, religiosos, cívicos e culturais; 3.3.90.30.00. Material de Consumo. 02-Poder 
Executivo; 02.05-Fundo Municipal de Assistência Social; 02.05.01-Fundo Municipal de 
Assistência Social; 08.122.0006.2.120- Direção do Fundo Municipal de Assistência 
Social.3.3.90.30.00-Material de Consumo. 

 
3.2. FONTE DO RECURSO  
 
01 – TESOURO 
02 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS 
05 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Para os itens constantes do Anexo I (Cota Principal), deste Edital, poderão 

participar todas as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação. 

 
4.2. Para os itens constantes no Anexo II (Cota Reservada), deste Edital, 

somente poderão participar microempresas e empresas de pequeno porte, em 
cumprimento ao art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006, com suas alterações 
posteriores, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação. No caso de não 
comparecer, no mínimo, 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte, o objeto de que trata o Anexo II será 
destinado à ampla concorrência. 

 
4.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os 

interessados que se enquadrem em uma ou mais situações abaixo especificadas: 
 
a) declarada inidônea para contratar com a Administração Pública; 
 
b) que tiver registrada em seu contrato social atividade incompatível com o objeto 

deste Pregão; 
 
c) empresas que estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública de Taiaçu, 
na forma do inciso III, do art. 87, da Lei 8.666/93 e artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02; 
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d) empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei 8.666/93; 
 
e) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 
f)  não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos 

da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 (esta alínea é 
aplicável somente para os licitantes que ofertarem proposta para os itens exclusivos 
para microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o Anexo II). 
 

5. DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Para o credenciamento, as empresas interessadas deverão apresentar os 

seguintes documentos, FORA DOS ENVELOPES: 
 

5.1.1. Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento 
constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
5.1.2. Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da 

apresentação de instrumento de procuração, do qual constem poderes específicos para 
formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos, renunciar ou desistir de sua 
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado 
do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item 5.1.1. 

 
5.1.3. O Anexo V, a critério da empresa licitante, poderá ser usado, acompanhado 

do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item 5.1.1. 
 
5.2. Ainda que a sessão seja pública e possa ser assistida por qualquer pessoa, 

para fins de efetiva participação no pregão será admitido tão somente 1 (um) representante 
para cada licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa.  

 
5.3. Após o credenciamento, os representantes legais ou agentes credenciados 

apresentarão à Pregoeira, a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação, conforme Anexo VI, deste Edital.   

 
5.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar:  
 
5.4.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com 

o modelo estabelecido no Anexo VIII deste edital;  
 
5.4.2. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL: comprovante da opção pelo 

SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal; 
 
5.4.3. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL: Certidão Simplificada da 

Junta Comercial com data da última atualização da base de dados ou Declaração de Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica ou Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 
Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I 
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e II, do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06, em sua atual redação.  
 
 
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

   
6.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo 

com modelo estabelecido no Anexo VI, deste edital, deverá ser apresentada fora dos 
Envelopes nº 1 e 2. 

  
6.2. A proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega deverá 

ocorrer imediatamente após o credenciamento do respectivo interessado, deverão ser 
apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo 
em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  

 
  
                                     Razão Social da Empresa                                  
                                    Envelope nº 1 – Proposta  
                                   Pregão Presencial nº 08/2021  
                                          Processo nº 12/2021 
 
 
 
 
          Razão Social da Empresa                                  
                                 Envelope nº 2 – Habilitação  
                                 Pregão Presencial nº 08/2021 
                                        Processo nº 12/2021 
 
 
6.3. A remessa via postal dos envelopes proposta e documentação, implicará na 

renúncia do licitante em credenciar preposto para representá-lo na sessão de procedimentos 
do Pregão, assim como importará preclusão do direito de ofertar lances verbais e de 
manifestação de intenção de recorrer, e, ainda, na aceitação tácita das decisões tomadas na 
sessão respectiva, prevalecendo para todos os fins a proposta escrita. 

 
6.3.1. A remessa da proposta e dos documentos de habilitação pelos 

Correios não dispensa a licitante de apresentar cópia do instrumento constitutivo da 
empresa, da declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação e 
declaração da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e os demais 
documentos que se refere o subitem 5.4, para fins do tratamento privilegiado 
assegurado pela Lei Complementar nº 123/06, com suas alterações posteriores.  

 
6.3.2. Neste caso, tais documentos deverão ser encaminhados em envelope 

distinto da proposta de preço e da documentação de habilitação, a fim de permitir que a 
Pregoeira tenha seu acesso a eles no início da sessão. 

 
6.4. O Município de Taiaçu não se responsabiliza por eventuais atrasos ou 

extravios das correspondências relativas às remessas via postal, para os quais não tenha 
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contribuído ou dado causa. 
 
6.5. A proposta deverá ser entregue, preferencialmente, através de arquivo 

gerado pelo sistema Kit Proposta, através de Pen-drive ou CD e também impressa em 
papel, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal, nos moldes dos Anexos 
III e IV deste edital. A não apresentação da proposta em Pen-drive ou CD não inabilita o 
licitante. 

 
6.5.1. O Kit proposta a ser preenchido estará disponibilizado no site 

www.pmtaiacu.sp.gov.br, junto com o arquivo do edital. 
 
6.5.2. O programa para processar o kit proposta também estará disponibilizado no 

site www.pmtaiacu.sp.gov.br.  
 
6.6. 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 membro da Equipe de Apoio, 
bem como por documento cuja autenticidade possa ser verificada mediante simples consulta 
na rede mundial de computadores. 

 
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA” 
 
7.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
7.1.1. A razão social e o CNPJ do proponente, endereço, e-mail, telefone e data; 
 
7.1.2. Número do Processo e do Pregão; 
 
7.1.3. Descrição por completo do produto ofertado, objeto da licitação, em 

conformidade com as especificações dos Anexos I e II deste Edital; 
 
7.1.4. Preço unitário e total, de cada item, em moeda corrente nacional, em 

algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão orçamentária; 

 
7.1.5. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
 
7.2. No preço proposto, que permanecerá fixo e irreajustável, deverão estar 

incluídos, além do lucro, todos os 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. 

 
7.3. Não será admitida proposta comercial que apresente preço simbólico, 

irrisório, ou de valor zero, incompatível com os valores das despesas diretas e indiretas dos 
insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos legais. 

 
8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
 
8.1.O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a 

seguir relacionados, que dizem respeito a:  
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8.1.1. 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”, acima especificadas 
e,  

d) 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.  

 
Observação: Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d”, deste subitem, 

não precisarão constar do envelope de documentos de habilitação, se tiverem sido 
apresentados para fins de credenciamento neste Pregão.  

 
8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (CNPJ) (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 

à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame; 

 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) (disponível no site: www.sifge.caixa.gov.br); 
 
d) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal 

(mobiliário) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 
d.1) a regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela 

apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos e 
contribuições federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal ou emitida via internet (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br), ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa; 

 
d.2) a regularidade para com a Fazenda Estadual, pertinente ao ramo de 

atividade e compatível com o objeto da presente licitação, deverá ser comprovada: 
 
- Apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa 

do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou emitida via internet, ou 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

 
-  Apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na 

Dívida Ativa do Estado, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou emitida via 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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internet, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
 
d.3) a regularidade com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por 

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários expedida pelo Município em que o 
estabelecimento da empresa licitante estiver situado, ou Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa; 

 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

(CNDT) ou certidão positiva com efeitos de negativa (disponível no site: www.tst.jus.br). 
 
8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Certidão negativa de 

falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 
(sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação, 
facultada a apresentação de Plano de Recuperação Judicial, devidamente homologado pelo 
juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do E. Tribunal de Contas. 
 

8.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
8.1.4.1. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, na forma do Anexo VII, deste Edital. 

 
8.1.4.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante 

legal da licitante, de que não emprega menor em trabalho noturno, insalubre ou perigoso, 
conforme Anexo IX deste edital. 

 
8.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 

substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
8.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas.  

 
8.4. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a 

inabilitação da proponente.    
 
9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com a declaração, pela Pregoeira, das licitantes que 
eventualmente encaminharam os documentos via postal e com o credenciamento dos 
representantes presentes à sessão e interessados na participação do certame.  

 
9.2. Aberta a sessão, não serão aceitos nem recepcionados documentos 

encaminhados via postal.  
 
9.3. A sessão pública será única, porém, se a mesma se estender até o horário de 

encerramento do expediente da Prefeitura, será declarada suspensa pela Pregoeira, 
determinando-se a sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, no horário do 
início do expediente respectivo.  
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9.4. Concomitante aos respectivos credenciamentos, os representantes das 

licitantes entregarão à Pregoeira, em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação.  

 
9.5. Encerrado o credenciamento dos representantes presentes, este será 

declarado pela Pregoeira e, por consequência, não mais será permitida a admissão de novos 
participantes no certame.  

 
9.6. Aberto o envelope Proposta, a Pregoeira procederá à análise de seu 

conteúdo, verificando o atendimento das condições estabelecidas neste Edital, sendo 
desclassificadas as propostas:   

 
9.6.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas no 

Edital, e,  
 
9.6.2. Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

licitantes.  
 
9.6.3. No tocante aos preços propostos, será verificada a exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total ofertado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários; as correções serão 
consideradas para apuração do valor da proposta.  

 
9.6.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes.  
 
9.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances 

verbais, com observância dos seguintes critérios:  
 
9.7.1. seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% 

(dez por cento) superior àquela; 
 
9.7.2. se a oferta não for aceitável, ou se a proponente não atender às exigências 

de habilitação, 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.  

 
9.8. Serão realizadas rodadas de lances verbais para cada um dos itens das 

propostas de menor preço ofertadas por escrito.  
 
9.8.1. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de 
maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 
caso de empate de preços.  

 
9.8.2. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 

ordenação dos lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a 
definição completa da ordem de lances.  
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9.8.3. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e 
decrescentes, inferiores à proposta de maior preço, observada a redução mínima entre os 
lances de: 1% (um por cento).  

 
9.8.4. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o 

preço unitário.  A redução mínima entre os lances se aplica, inclusive, em relação ao primeiro 
ofertante.  

 
9.8.5. Obedecida à ordem sequencial, em relação a cada item, a desistência da 

oferta de lance por um dos concorrentes importará a preclusão de sua participação nas 
rodadas seguintes.  

 
9.8.6. A etapa de lances verbais de cada item somente se encerrará quando 

houver expressa desistência de sua formulação por todos os interessados selecionados.  
 
9.8.7. 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.  

 
9.8.8. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com 

vistas à redução do preço. 
 
9.8.9. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
9.8.10. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado, vigentes na 

data da apresentação das propostas. 
 
9.8.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo os documentos de HABILITAÇÃO de seu autor. 
 
9.8.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos no Edital, 

a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
9.8.13. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  

 
9.8.13.1. Aberto o invólucro “documentação”, em havendo restrição quanto a 

regularidade fiscal e trabalhista, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis à 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por igual 
período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira, nos termos do § 1º, do 
artigo 43, da Lei Federal 123/06.   

 
9.8.13.2. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo estabelecido na 

cláusula anterior, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
negociar os preços nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002.  
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9.8.14. Se a oferta não for aceitável, ou não atendidas às exigências para a 

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável que atenda aos 
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor do certame. 

 
9.9. Amostras Solicitadas: Os licitantes que ofertarem os menores preços e 

forem considerados vencedores provisórios deverão, obrigatoriamente, apresentar amostras 
no prazo máximo de 3 (três) dias após a sessão pública de abertura das propostas, das 08h 
às 17h, diretamente no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Raul 
Maçone, nº 306, Centro, dos itens abaixo relacionados:  

 
AMOSTRAS DOS PRODUTOS ANEXO I 

 
ITEM 28 - ARROZ 
ITEM 31 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL 
ITEM 32 - BISCOITO DE MAISENA 
ITEM 33 - BISCOITO DE LEITE 
ITEM 37 - CAFÉ 
ITEM 40 - COCO RALADO 
ITEM 41 - COCO RALADO EM FLOCOS 
ITEM 46 - CHOCOLATE EM PÓ 32% 
ITEM 48 - COMPOSTO LÁCTEO 
ITEM 54 - EXTRATO DE TOMATE 2 KG 
ITEM 56 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL – TIPO I 
ITEM 57 - FEIJÃO DE 2 KG 
ITEM 58 - FEIJÃO DE 1 KG 
ITEM 62 - FÓRMULA INFANTIL 
ITEM 64 - GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO (AS AMOSTRAS SERVIRÃO 
PARA OS ITENS 64 E 66 SE FOREM DAS MESMAS MARCAS)  
ITEM 76 - LEITE EM PÓ 
ITEM 78 - MACARRÃO CONCHINHA 
ITEM 79 - MACARRÃO AVE MARIA  
ITEM 80 - MACARRÃO ESPAGUETE 
ITEM 81 - MACARR ÃO PARAFUSO 
ITEM 82 - MAIONESE  
ITEM 84 - MARGARINA 80% LIPIDIOS SACHÊ DE 500 GR.  
ITEM 85 - MARGARINA 80%LIPIDIOS BALDE DE 15KG (PODE SER PEQUENO 
PARA AMOSTRA, TRAZER A EMBALAGEM ORIGINAL) 
ITEM 91 - MOLHO DE TOMATE 2KG 
ITEM 92 - MOLHO DE TOMATE 340 G 
ITEM 102 - ROSQUINHA DE COCO 
ITEM 106 - SUCO COM POLPA DE FRUTA SEM AÇÚCAR: POLPA DE CAJU 
ITEM 107 - NÉCTAR DE UVA 
ITEM 108 - SUCO DE LARANJA NATURAL   
 
9.9.1. As amostras deverão ser apresentadas sua embalagem ORIGINAL, de 

acordo com as especificações técnicas descritas no Edital e seus Anexos I e II.  
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9.9.2. O resultado da análise objetiva das amostras será divulgado em até 2 (dois) 
dias úteis contados a partir da data de sua apresentação. 

 
9.9.3. A omissão na apresentação das amostras dentro do prazo fixado neste 

subitem ou a sua reprovação acarretará a desclassificação do referido item da proposta da 
licitante.  

 
9.9.4. No caso da desclassificação da licitante considerada vencedora provisória 

em determinado item, por omissão ou reprovação da amostra, será convocada a 2ª (segunda) 
colocada, e assim sucessivamente. 

 
9.9.5. As amostras não serão devolvidas. 

 
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA 

HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão.  

 
10.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente no Departamento de 

Licitações e dirigidas ao subscritor do edital.  
 
10.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, 

será designada nova data para a realização do certame.  
 
10.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 

edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 
estabelecidas.  

 
10.4. Dos atos da pregoeira cabe recurso, devendo haver manifestação verbal 

imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da 
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a apresentação das 
razões escritas, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar 
contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 
10.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão 

pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à 
licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 

  
10.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a 

sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.   
  
10.4.3. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10.4.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos 

e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
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objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.   
 
11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  
11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado será 

convocado para, no prazo de 3 (três) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, nos 
termos da minuta constante do Anexo X, que após cumpridos os requisitos de publicidade, 
terá efeito de compromisso entre as partes. 

 
11.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante seu 
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 
11.3. Caso o licitante melhor classificado não assine a Ata de Registro de Preços 

no prazo estabelecido neste edital ou tenha o seu registro cancelado, serão convocados os 
demais licitantes classificados, com vistas à celebração da contratação. 

 
11.4. O licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação para 

assinatura da ata, bem como durante o período de sua vigência. 
 
11.5. A Ata de Registro de Preços terá de 4 (quatro) meses, a contar da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogada pelo período máximo de 12 (doze) meses, incluídas 
eventuais prorrogações. 

 
11.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a 

firmar as contratações que dela poderá advir. 
 
11.7. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de 

Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no 
mercado para os itens da presente licitação. 

 
11.8. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados 

no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 
a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação o praticado no mercado; 
 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
11.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de 
contratação mais vantajosa. 

 
12. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
 
12.1.1. Automaticamente: 
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12.1.1.1 por decurso de prazo de sua vigência; 
 
12.1.1.2 quando não restarem fornecedores registrados; 
 
12.1.1.3 quando caracterizado o interesse público.   
 
12.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de 

processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa: 
 
12.2.1. A pedido quando: 
 
12.2.1.1 comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
12.2.1.2 o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 

função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço; 
 

 12.2.1.3 a solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados 
deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
12.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando: 
 
12.2.2.1 o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 

licitatório; 
 
12.2.2.2 por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 
12.2.2.3 o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro 

de Preços; 
 
12.2.2.4 o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 

estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
12.2.2.5 caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; 
 
12.2.2.6 o vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado. 
 
13 - DA REVISÃO DOS PREÇOS 
 
13.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período 

vigente da referida ata. 
 
13.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o Município convocará o fornecedor visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
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13.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original. 

 
13.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o Município poderá liberá-lo da obrigação assumida, sem aplicação de 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que 
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá ainda convocar 
os demais fornecedores para assegura igual oportunidade de negociação. 

 
13.5. Não havendo êxito nas negociações, o Município deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de 
contratação mais vantajosa. 

 
14. DA NOTA DE EMPENHO 

 
14.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho. 
 
14.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as 

condições exigidas para habilitação. 
 
14.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação. 
 
14.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal. 

  
14.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 14.3, sem 

justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de 
todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, 
devendo a Administração cancelar o registro do licitante e convocar os remanescentes, 
observada à ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo, desde que a proposta se 
apresentar vantajosa. 

 
15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  
 
15.1. A entrega deverá ser diretamente na Cozinha Piloto, localizada na Rua Rui 

Barbosa, nº 1027, às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário compreendido entre as 7h 
e 11h, de acordo com a programação elaborada pelo setor responsável, correndo por conta 
da contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, além de outras decorrentes do fornecimento. OBSERVAÇÃO: 
Na entrega dos gêneros alimentícios perecíveis (carnes e frios) os itens deverão estar 
acondicionados em caixa térmica. 

 
15.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão da 

autorização de fornecimento. 
 
15.3. Os produtos deverão ser entregues em embalagens originais contendo as 

seguintes informações: data de fabricação e data de vencimento; número de registro emitido 
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pelo órgão competente. 
 
15.4. O licitante vencedor garantirá a qualidade dos produtos pelo prazo 

estabelecido pelo fabricante. 
 
15.5. Os produtos serão recebidos provisoriamente no momento da entrega, para 

efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da entrega.  

 

15.6. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, dos produtos 

poderão ser recusados de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o 

recebimento provisório, e fazendo-se imediata comunicação escrita ao fornecedor.  

 

15.7. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi 

executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a 

fiscalização notificará por escrito a detentora para substituir, às suas expensas, os produtos 

recusados ou complementar eventuais itens faltantes. 

 
15.8. Se a detentora não substituir ou complementar o produto entregue em 

desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal da ata de registro preços 
encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com 
vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser 
retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa. 

 
15.9. A detentora garantirá a qualidade de cada unidade do produto fornecido, 

obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do transporte, descarga 
ou outra situação que não possa ser imputada à Administração. 

 
15.10. A detentora deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos 

valores totais em conformidade com o constante da correspondente autorização de 
fornecimento, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais 
arredondamentos. 

 
15.11. A empresa detentora deverá entregar os produtos, nas quantidades 

contidas nas respectivas Autorizações de Fornecimento, ficando vedado o acúmulo de 
pedidos para entrega posterior. 

 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
16.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação das 

notas fiscais/ fatura, de acordo com os quantitativos efetivamente entregues no período 
correspondente, mediante cheque nominal ou ordem de crédito bancária a favor da detentora. 

 
16.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 

apresentados ou outros necessários à liquidação da despesa contenham incorreções.  

 

 16.3. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início 
e encerramento em dias de expediente normal na sede administrativa da Prefeitura Municipal 
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de Taiaçu. 
 
 16.4. Condiciona-se o pagamento a: 
 
 I – apresentação da nota fiscal; 
 
 II – declaração da fiscalização ata de registro de preços de que os produtos foram 
entregues conforme o pactuado. 
 
 16.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver 
retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou 
indenização devida. 
 
 16.6. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme 
itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade responsável, pela pessoa 
indicada como responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização. 

 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
17.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de 

Taiaçu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
17.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município 

de Taiaçu poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
  
a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o 

certame, no todo ou em parte; 
 
b) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade; 
 
d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de 

empenho; 
 
e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão; 
 
f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 
 
g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
 
h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir indoneidade para contratar 

com a Administração Municipal; 
 
i) ficar evidenciada a prática de conluio. 
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17.3. Fica facultado ao Município de Taiaçu, na hipótese de descumprimento por 

parte da detentora das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de entrega, 
aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da ata de registro. 

 
17.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência 

exclusiva do Senhor Prefeito Municipal, mediante instauração de processo administrativo, no 
qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório. 

 
17.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93 podem 

ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral, em caso de formalização de 
contrato administrativo. 

 
17.6. O detentor da Ata reconhece os direitos do Município, nos casos de rescisão 

administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 
 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que 
não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
18.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes. 
 
18.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata. 
 
18.4. A sessão poderá ser suspensa por prazo a ser definido nela própria, para as 

diligências que se fizerem necessárias. 
 
18.5. Todas as propostas e os documentos de habilitação cujos envelopes forem 

abertos na sessão serão rubricados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes. 
 
18.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as 

disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações posteriores, e dos 
demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. 
Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito. 

 
18.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o 

fizer até o 2º (segundo) dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de proposta e 
habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 
18.8. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar 

da licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria 
impugnada. 

 
18.9. A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer 

tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade no procedimento, ou 
revogada por motivos de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente 
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comprovado, mediante decisão fundamentada. 
 

18.10. Mais informações ou quaisquer esclarecimentos com relação a eventuais 
dúvidas de interpretação do presente edital deverão ser protocoladas no setor competente da 
Prefeitura Municipal de Taiaçu e encaminhadas ao Departamento de Licitação. 

 
18.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da comarca de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo. 

 
 

      Taiaçu, 30 de março de 2021. 
 
 
 

MAURICIO LOFRANO GERALDO 
 PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

(COTA PRINCIPAL) 
 

PROCESSO Nº 12/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
 
1. OBJETO 
 
Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, gás P13 e P45, para 
aquisição futura e entrega parcelada, destinados aos diversos setores da Administração do 
Município de Taiaçu/SP. 
 
 
2.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  
 

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO 

1 4.160 Litros 

Leite Pasteurizado Padronizado. Leite tratado termicamente 
pasteurizado. Embalagem contendo 1 litro. Embalagem em 
saco plástico (filme polietileno). Deverá apresentar Registro 
no Ministério da Agricultura e Laudo Técnico do Produto. 

2 915 Litros 

Bebida láctea fermentada com polpa de fruta sabor 
morango. Ingredientes: Leite pasteurizado, adicionado de 
soro de leite, polpa de fruta e ingredientes naturais. 
Embalagem contendo 1 litro.  Embalagem impermeável, saco 
plástico (filme polietileno), com data de fabricação recente ao 
ato de entrega. Registro no Ministério da Agricultura e Laudo 
Técnico do Produto. 

3 95 Unid. 

Gás liquefeito de Petróleo para Cozinha – P13, botijão de 
13 kg, retornável, composição básica de propano e butano, 
altamente tóxico e inflamável. Capacidade volumétrica de 
0,032 m³, 360 mm de diâmetro, 460 mm de altura, 
acondicionado em vasilhames de 13 kg, com dispositivo de 
segurança e válvula sob pressão, de acordo com as normas 
técnicas e portarias vigentes no país (NBR 13523, 14024, 
15526, 15358), (NR-13 e 20) e (Portaria 47 da ANP), além 
das exigências do Corpo de Bombeiros e Prefeitura. A 
contratação compreende, ainda, a cessão de 5 (cinco) 
reservatórios verticais estacionários, para a adequada 
instalação e uso nas unidades administrativas. 
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4 68 Unid. 

Gás liquefeito de Petróleo para Cozinha – P45, botijão de 
45 kg, retornável, composição básica de propano e butano, 
altamente tóxico e inflamável. Capacidade volumétrica de 
0,09m, 0,38 de diâmetro, 1,30 de altura, acondicionado em 
vasilhames de 45 kg, com dispositivo de segurança e com 
válvula sob pressão, de acordo com as normas técnicas e 
portarias vigentes no país (NBR 13523, 14024, 15526, 
15358), (NR-13 e 20) e (Portaria 47 da ANP), além das 
exigências do Corpo de Bombeiros e Prefeitura. A 
contratação compreende, ainda, a cessão de 8 (oito) 
reservatórios verticais estacionários, para a adequada 
instalação e uso nas unidades administrativas. 

5 32 kg 

Bacon, com odor, sabor e cor característico, isento de 
aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao 
consumo, e que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), embalagem com data e peso 
estampada no pacote. Produto de excelente qualidade.  

6 160 Kg 

Bisteca Suína, em bifes, com odor, sabor e cor característico, 
sem gorduras ou partes duras, congelado, isento de aditivos 
ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo, 
e que alterem suas características naturais (físicas, químicas 
e organolépticas), embalagem com data de validade e peso 
estampada no pacote. Produto de   excelente qualidade.  

7 185 Kg 

Carne bovina tipo coxão mole, peça inteira ou em tirinhas 
ou em cubos ou em bifes, com odor, sabor e cor 
característico, sem gorduras ou partes duras, congelado, 
isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam 
impróprias ao consumo, e que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e organolépticas), embalagem com 
data de validade e peso estampada no pacote. Produto de   
excelente qualidade.  

8 160 Kg 

Costela bovina, peça inteira ou picada, com odor, sabor e 
cor característico, com pouca gordura, congelado, isento de 
aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao 
consumo, e que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), embalagem com data de validade 
e peso estampada no pacote. Produto de   excelente 
qualidade.  

9 25 Kg 
Fígado Bovino, com odor, sabor e cor característico, 
picadinho, embalagem com data de validade e peso 
estampada no pacote. Produto de excelente qualidade.  

10 70 Kg 
Filé de Pangasius Premium, sem pele, sem espinhas, sem 
barriga e sem gordura. Apresentação: Interfolhado em Blocos 
de 5 kg. Carne Branca. Congelado. Validade de 24 meses. 

11 12 Kg 

Kafta espetinho, carne bovina moída e temperada. 
Congelada individualmente, sendo o peso de 100 gramas 
aproximadamente por unidade. Produto de excelente 
qualidade.  
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12 37 Kg 
Lagarto de novilho, de fibras longas e magras, com formato 
arredondado, alongado e bem definido. Produto de excelente 
qualidade. Produto resfriado ou congelado. 

13 137 Kg 

Linguiça calabresa, sem pimenta, com odor, sabor e cor 
característico, sem gorduras ou partes duras, resfriada, isento 
de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao 
consumo, e que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), embalagem com data de validade 
e peso estampada no pacote,. Produto de excelente 
qualidade. 

14 545 Kg 

Salsicha congelada, com odor, sabor e cor característico, 
isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam 
impróprias ao consumo, e que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e organolépticas), embalagem com 
data e peso estampada no pacote. Produto de excelente 
qualidade.  

15 10 Kg 

Tulipa de Frango com Osso, com odor, sabor e cor 
característico, sem gorduras ou partes duras, congelado, 
isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam 
impróprias ao consumo, e que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e organolépticas), embalagem com 
data de validade e peso estampada no pacote e com % de 
água estipulada por lei. Produto de   excelente qualidade.  

16 161 Kg 

Apresuntado, fatiado finamente, com fatias inteiras, ou em 
pedaço inteiro, com cor, odor e sabor característicos. Data de 
validade e peso visível estampado no pacote. Produto 
resfriado, com temperatura entre 0°C e 4°C. Produto de 
excelente qualidade.  

17 115 Kg 

Mortadela - fatiada finamente, com fatias inteiras ou em 
pedaço inteiro, com cor, odor e sabor característicos, Data de 
validade e peso visível estampado no pacote. Produto 
resfriado, com temperatura entre 0°C e 4°C. Produto de   
excelente qualidade.  

18 161 Kg 

Queijo tipo Muçarela - fatiada finamente, com fatias inteiras 
ou em pedaço inteiro, com cor (branco creme), odor e sabor 
característicos suave, levemente salgado.  Data de validade e 
peso visível estampado no pacote. Produto resfriado, com 
temperatura entre 0°C e 4°C. Produto de   excelente 
qualidade.  

19 30 Pacote 

Açafrão condimento em pó fino, de cor amarela para uso 
culinário. Embalagem em pacotes de 40 gramas, de material 
transparente, impermeável e resistente. Data de fabricação 
recente ao fornecimento do produto. 
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20 13 Pacote 

Achocolatado em Pó, Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, 
maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de 
soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizantes. Contém 
glúten. Contém traços de leite. Pacote de 1 kg, produto com 
data recente de fabricação e validade mínima de 6 meses. 
Embalagem impermeável. Valor energético, 74 kcal na porção 
de 20 gramas. 

21 1.140 Pacote 

Açúcar Cristal, de primeira qualidade, cristalino, 
acondicionados em pacotes de 2Kg cada. Aspecto sólido com 
cristais bem definidos. Classificado como açúcar amorfo de 
primeira. Isento de fermentação, matéria terrosas, parasitas e 
detritos animais ou vegetais, apresentando cor, odor e 
aspecto característico. Validade mínima de 12 meses, a partir 
da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias 
na data de entrega. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, 
reembalados em fardos de papel multifoliado com no máximo 
10 Kg. 

22 322 Pacote 

Açúcar Cristal, de primeira qualidade, cristalino, 
acondicionados em pacotes de 5Kg cada. Aspecto sólido com 
cristais bem definidos. Classificado como açúcar amorfo de 
primeira. Isento de fermentação, matéria terrosas, parasitas e 
detritos animais ou vegetais, apresentando cor, odor e 
aspecto característico. Validade mínima de 12 meses, a partir 
da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias 
na data de entrega. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, 
impermeável. 

23 4 Pacote 

Açúcar de Confeiteiro, de primeira qualidade, grãos 
extrafinos, acondicionados em pacotes de 1Kg cada. 
Classificado como açúcar amorfo de primeira. Isento de 
fermentação, matéria terrosas, parasitas e detritos animais ou 
vegetais, apresentando cor, odor e aspecto característico. 
Validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação, 
que não poderá ser superior a 30 dias na data de entrega. 
Embalagem: sacos de polietileno atóxico, impermeável. 

24 4 Pacote 
Amendoim Cru, Amendoim Cru com pele. Com data de 
fabricação recente e prazo de validade mínimo de 6 meses. 
Embalagem impermeável, pesando 500 g. 

25 2 Pacote 
Amendoim Torrado e Moído Embalagem pesando 500 g 
com data recente de fabricação e prazo de validade mínimo 
de 6 meses. 
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26 129 Pacote 

Amido de milho elaborado a partir de matérias primas em 
bom estado sanitário, sãs e limpas, devendo apresentar-se 
isento de substâncias estranhas à sua composição e de 
componentes indicativos de alteração, apresentação, 
aspectos e cor peculiares ao mesmo. Isento de matéria 
terrosa, parasitas, não se apresentar úmido, fermentado ou 
rançoso, devendo produzir uma leve crepitação quando 
comprimido entre os dedos. Embalagem resistente, atóxica de 
500 gr., devidamente rotulada e identificada nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, data de validade, data de fabricação 
recente, marca e procedência de fabricação.  

27 8 Lata 
Ameixa em calda composta por Ameixa com caroços. Não 
contém glúten. Embalagem com líquido 810 g e peso drenado 
400 g. 

28 5.624 Pacote 

Arroz agulhinha tipo I, beneficiado, de 1ª qualidade, longo, 
fino, polido, limpo, sem escolhas (sementes, pedras ou 
cascas de arroz), cor própria, isento de odor, mofo ou outros. 
Embalado em pacotes de 5 Kg cada, devendo conter no 
máximo 14% de umidade. Eletronicamente selecionado. A 
validade de 6 meses a partir do empacotamento.  O produto 
não poderá ter data superior a 30 dias da data de entrega de 
cada solicitação. FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

29 16 Balde 

Azeitonas Verdes sem Caroço. Ingredientes: Azeitonas 
verdes, água e sal. Contendo antioxidante ácido ascórbico, 
acidulante ácido lático e cítrico e conservador benzoato de 
sódio. Embalagem: balde de 2 Kg, devidamente rotulada e 
identificada nos aspectos qualitativo, quantitativo, prazo de 
validade, data de fabricação recente, marca e procedência de 
fabricação. 

30 2 Barra 

Barra de Chocolate ao Leite: Ingredientes: Açúcar, manteiga 
de cacau, leite em pó integral, massa de cacau, gordura 
vegetal, leite em pó desnatado, emulsificantes lecitina de soja 
(INS 322) e poliglicerolpolirricinoleato (INS 476) e 
aromatizante idêntico ao natural. Não contém glúten 
Embalagem pesando 1, 050 kg devidamente rotulada, com 
data de fabricação recente à entrega do produto e validade 
mínima de 6 meses. 

31 590 Pacote 

Biscoito salgado tipo Água e sal obtido pelo amassamento 
e cozimento conveniente de massa preparada com farinha, 
amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, leite, açúcar, 
sal e outros ingredientes permitidos pela legislação desde que 
declarados. Os biscoitos deverão apresentar volume e 
tamanho uniformes. O produto não poderá conter soja ou 
qualquer substância corante. Validade mínima de 8 meses. O 
produto não poderá ter data superior a 45 dias da data de 
entrega de cada solicitação. Embalagem de 400 g, contendo 
3 pacotes cada embalagem. FORNECER AMOSTRA DO 
PRODUTO. 
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32 742 Pacote 

Biscoito de Maisena, produto obtido de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio, bicarbonato de 
sódio e pirofosfato ácido de sódio, emulsificante lecitina de 
soja, aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de 
sódio. Contém glúten. Embalagem de 400 g, contendo 3 
pacotes cada embalagem. FORNECER AMOSTRA DO 
PRODUTO 

33 175 Pacote 

Biscoito de leite, composto por farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, 
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos (bicarbonato 
de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante ácido láctico e 
aromatizante. Contém glúten. Embalagem contendo 400 g. 
FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

34 3 Caixa 

Caldo de Legumes. Composto por: sal, gordura vegetal, 
amido, açúcar, água, cebola, salsa, alho, cenoura, cúrcuma, 
alho-poró, espinafre, repolho, tomate, pimentão vermelho, 
aipo, abóbora, pimenta-branca, realçadores de sabor 
glutamato de sódio e inosinato de sódio, emulsificante mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos, corantes dióxido de titânio e 
caramelo IV e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. PODE CONTER SOJA. Embalagem contendo 6 
cubos 

35 2 Pacote 
Canela da China em Pau. Não contém glúten. Embalagem 
contendo 20 gramas. 

36 6 Pacote 
Canela em Pó. Não contém glúten. Embalagem contendo 7 
g. 

37 1.079 Pacote 
Café torrado e moído. Produto de excelente qualidade. 
Embalagem contendo 500 g. Contendo o selo da ABIC. 
FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

38 1 Pacote 
Castanha de Caju sem sal. Não contém glúten. Embalagem 
impermeável, com data de fabricação recente à entrega do 
produto, pesando 500 gramas. 

39 50 Pacote 

Cereal Infantil Multicereais Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais 
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, 
fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, 
niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina 
B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D), probiótico e 
aromatizante vanilina. Para crianças de 6 a 12 meses.           
Embalagem pesando 230 gramas. 

40 77 Pacote 

Coco ralado, obtido da polpa de coco parcialmente 
desengordurada, desidratada, com conservador INS 223, sem 
açúcar. Embalagem contendo 100 gr. Não contém glúten. 
FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 
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41 4 Pacote 

Coco ralado em flocos, obtido da polpa de coco, 100% puro, 
sem adição de açúcar, desidratada, com conservador INS 
223. Embalagem contendo 100 gr. Não contém glúten. 
FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

42 16 Pacote 

Colorau produto obtido a partir do urucum, em pó, sem 
adição de sal, embalado em pacotes de 500 gramas. Material 
de excelente qualidade. Data de fabricação recente à entrega 
do produto. 

43 248 Caixa 

Chá Mate natural tostado. Ingredientes: folhas e talos 
tostados de Erva Mate (llexparaguariensis). Não contém 
glúten. Embalagem contendo 250 g, devidamente rotulada e 
identificada nos aspectos qualitativo, quantitativo, data de 
validade, data de fabricação recente, marca e procedência de 
fabricação.  

44 14 Litro 

Chantilly. Preparado para creme Chantilly tradicional 
embalagem de 1 Litro, data de fabricação recente ao Ato de 
entrega. Ingredientes: Água, óleo de palmiste hidrogenado, 
açúcar, sal, umectante sorbitol, estabilizantes caseinato de 
sódio, celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica, 
lecitina de soja, citratotrissódico e fosfato dissódico, 
emulsificantes ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos com ácido lático, mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos e ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos 
com ácido diacetil-tartárico, aroma artificial de creme e 
corantes naturais urucum e cúrcuma. 

45 3 Pacote 

Chocolate Granulado, contendo açúcar, cacau em pó, amido 
de milho, glicose de milho, óleo de soja e/ou algodão e ou 
palma hidrogenado, sal, emulsificante lecitina de soja e 
aromatizante. Não Contém Glúten. Embalagem contendo 1kg. 

46 159 Pacote 

Chocolate em Pó, 32% cacau Ingredientes: Açúcar, Cacau 
em pó solúvel. Valor energético de 72 kcal por porção de 
20g.Embalagem contendo 1 Kg, devidamente rotulada e 
identificada nos aspectos qualitativo, quantitativo, data de 
validade, data de fabricação recente, marca e procedência de 
fabricação. FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

47 2 Caixa 
Chocolate em pó 50% cacau, chocolate em Pó Solúvel: 
Cacau em pó solúvel, açúcar, aromatizante. Não contém 
glúten. Embalagem pesando 200 gramas. 

48 150 
Latas de 800 

gramas 

Composto lácteo para crianças de 1 a 5 anos. Ingredientes: 
Óleos vegetais, vitaminas e minerais, acrescido de DHA, 
prebióticos beta glucana com baixo teor de açúcar e data de 
validade mínima de 6  meses. Lata de 800 g,  (Fornecer 
Amostra do produto) 
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49 10 Pacote 

Creme de Cebola, Ingredientes: Farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico, cebola, amido, maltodextrina, sal, 
gordura vegetal, açúcar, aromatizante, realçador de sabor 
glutamato monossódico e inosinato de sódio, corante 
caramelo IV, pimenta do reino, noz moscada e antiumectante 
dióxido de silício. CONTÉM GLÚTEN. Embalagem contendo 
de 60g a 68g. 

50 128 Embalagem 

Creme de leite esterilizado, resultante da desnatação do 
leite, contendo 25 % de gordura, submetido a processo de 
esterilização, podendo ser adicionado de estabilizador e 
outras substancias permitidas por padrões legais.  
Ingredientes: creme de leite e estabilizante fosfato dissódico 
homogeneizado. Não contém glúten. Apresentar Registro no 
Ministério da Agricultura (SIF). Embalagem contendo 200 g.  

51 2 Lata 

Doce de Leite pastoso, Ingredientes: Leite integral e/ou leite 
em pó integral, açúcar, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio 
e lactose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem contendo 
800 g. Data de fabricação recente ao ato de entrega e 
validade mínima de 6 meses 

52 8 Lata 

Ervilha em conserva, com grãos inteiros, sem sujidades. 
Ingredientes: Ervilha e Salmoura (Água e Sal). Não Contém 
Glúten. Embalagem primária, em lata contendo 3.100 Kg de 
peso líquido e 2 Kg de peso drenado, que deve ser 
devidamente rotulada e identificada nos aspectos qualitativo, 
quantitativo, prazo de validade, data de fabricação recente, 
marca e procedência de fabricação. As latas deverão ser 
apresentadas livres de alterações como amassados e 
ferrugens.  

53 11 Vidro 

Essência de Baunilha, Água destilada, álcool etílico, corante 
caramelo e aromatizante.NÃO CONTÉM GLUTÉN. 
Embalagem de vidro com 30 ml. Data de fabricação recente à 
entrega do produto. 

54 366 Sachê  

Extrato de tomate concentrado, resultante da concentração 
da polpa de frutos sadios, maduros, escolhidos, limpos, sem 
pele e sem sementes, isento de fermentações, contendo 
tomate, açúcar e sal. Produzido por processo tecnológico 
adequado, devendo apresentar-se isento de substâncias 
estranhas a sua composição e de componentes indicativos de 
alteração. Não contém glúten. Embalagem: de 2 Kg (peso 
líquido do produto), devidamente rotulada e identificada nos 
aspectos qualitativo, quantitativo, prazo de validade, data de 
fabricação recente, marca e procedência de fabricação. 
FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

55 64 Pacote 

Farinha de mandioca torrada, branca, tipo 1. Não contém 
glúten. Embalagem contendo 500 g, devidamente rotulada e 
identificada nos aspectos qualitativo, quantitativo, data de 
validade, data de fabricação recente, marca e procedência de 
fabricação. Produto de excelente qualidade. 
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56 1.472 Pacote 

Farinha de trigo especial - tipo I, enriquecida com ferro e 
ácido fólico, obtida de grãos sãos, limpos, isentos de matéria 
terrosa e parasitas, devendo não se apresentar úmida, 
fermentada ou rançosa. Embalagem de 1 Kg, contendo data 
de fabricação recente, data de validade, marca e identificação 
do produto. FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

57 522 Pacote 

Feijão carioquinha tipo I, de primeira qualidade, extra. 
Constituído de no mínimo 90% de grãos na cor característica 
a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos, sendo permitido o limite máximo de 
2% de impurezas e materiais estranhos. Validade mínima de 
60 dias a partir da data de empacotamento, que não poderá 
ser superior a 15 dias da data de entrega. Embalagem: saco 
de polietileno contendo 2 Kg, reembalados em fardos de 
até 30 Kg. FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

58 4.554 Pacote 

Feijão carioquinha tipo I, de primeira qualidade, extra. 
Constituído de no mínimo 90% de grãos na cor característica 
a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos, sendo permitido o limite máximo de 
2% de impurezas e materiais estranhos. Validade mínima de 
60 dias a partir da data de empacotamento, que não poderá 
ser superior a 15 dias da data de entrega. Embalagem: saco 
de polietileno contendo 1 Kg, reembalados em fardos de 
até 30 Kg. 

59 11 Sachê Fermento biológico seco. Sachê contendo 10g. 

60 11 Barra Fermento biológico fresco. Embalagem contendo 500 g. 

61 62 Embalagem 

Fermento em pó químico. Ingredientes: amido de milho ou 
fécula de mandioca, fosfato monocálcio, bicarbonato de sódio 
e carbonato de cálcio. Não contém glúten. Embalagem: 
contendo 250 g, com data de fabricação recente e data de 
validade visível. As latas deverão ser apresentadas livres de 
alterações como amassados e ferrugens. 

62 75 Lata 

Fórmula Infantil de segmento de 6 a 12 meses: A base de 
proteínas lácteas, com óleos vegetais, oligoelementos, 
vitaminas com prebióticos NÃO CONTÉM GLUTEN 
Embalagem pesando 800 gramas em latas de alumínio 
devidamente rotulada com data de fabricação recente à 
entrega do produto e validade mínima de 6 meses. 

63 4.739 Pacote 

Fubá de milho mimoso, oriundo de grãos sadios e limpos, 
isento de material terroso, parasita e detritos, com cor e sabor 
característicos. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Não 
contém glúten. Validade de no mínimo 6 meses a partir da 
data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da 
data de entrega. Embalagem contendo 500 g. 
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64 22 Pacote 

Gelatina em pó, sabor morango, enriquecida com vitaminas 
e minerais. Ingredientes: açúcar orgânico, gelatina 
comestível, citrato de sódio, ácido cítrico, fosfato tricálcico, 
vitaminas A, C, D, B1, B2, B3 e B6 e minerais: ferro, cálcio e 
zinco. Não conter glúten. Embalagem primária contendo 1Kg 
(peso líquido), composta por saco de polietileno opaco, 
atóxico, hermeticamente fechado, com TPVA comprovada e 
embalagem secundária de papelão reforçado e lacrado, 
contendo 16 unidades, totalizando 16Kg de peso líquido, 
devidamente rotulada, com prazo de validade de 6 meses a 
partir da data de fabricação. FORNECER AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

65 23 Pacote 

Gelatina em pó, sabor uva, enriquecida com vitaminas e 
minerais. Ingredientes: açúcar orgânico, gelatina comestível, 
citrato de sódio, ácido cítrico, fosfato tricálcico, vitaminas A, C, 
D, B1, B2, B3 e B6 e minerais: ferro, cálcio e zinco. Não 
conter glúten. Embalagem primária contendo 1Kg (peso 
líquido), composta por saco de polietileno opaco, atóxico, 
hermeticamente fechado, com TPVA comprovada e 
embalagem secundária de papelão reforçado e lacrado, 
contendo 16 unidades, totalizando 16Kg de peso líquido, 
devidamente rotulada, com prazo de validade de 6 meses a 
partir da data de fabricação. FORNECER AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

66 14 Pacote 

Gelatina em pó, sabor abacaxi, enriquecida com vitaminas e 
minerais. Ingredientes: açúcar orgânico, gelatina comestível, 
citrato de sódio, ácido cítrico, fosfato tricálcico, vitaminas A, C, 
D, B1, B2, B3 e B6 e minerais: ferro, cálcio e zinco. Não 
conter glúten. Embalagem primária contendo 1Kg (peso 
líquido), composta por saco de polietileno opaco, atóxico, 
hermeticamente fechado, com TPVA comprovada e 
embalagem secundária de papelão reforçado e lacrado, 
contendo 16 unidades, totalizando 16Kg de peso líquido, 
devidamente rotulada, com prazo de validade de 6 meses a 
partir da data de fabricação. FORNECER AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

67 8 Envelope 
Gelatina sem sabor- Ingredientes: Gelatina em pó incolor, 
envelope de 12 gramas. 

68 1 Pacote 

Gergelim Branco Natural. Embalagem impermeável, 
pesando 200 gramas, devidamente rotulado, com data de 
fabricação recente a entrega do produto e validade mínima de 
6 meses. 

69 10 Barra 
Goiabada, Ingredientes: Goiaba, açúcar, acidulante ácido 
cítrico e estabilizante pectina. Embalagem de 500 g. Data de 
fabricação recente ao ato da entrega. 
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70 3 Pacote 

Gotas de Chocolate: Açúcar, gordura vegetal, cacau, leite 
em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite, massa de 
cacau, emulsificante: lecitina de soja e 
poliglicerolpolirricinoleato e aromatizante. Embalagem 
pesando 1.050 kg, com data recente de fabricação e validade 
mínima de 6 meses.NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

71 4 Copo 170 g 

Iogurte Natural, Ingredientes: Leite integral e/ou leite integral 
reconstituído, açúcar líquido, leite em pó integral, preparado 
de mel (açúcar, mel, amido modificado, acidulante ácido 
lático, aroma idêntico ao natural de mel e corante caramelo 
IV), amido modificado, fermento lácteo e estabilizante 
gelatina. Embalagem de 170 gramas. Com data de fabricação 
recente ao ato da entrega. 

72 10 
Pacote 500 

g 

Lasanha Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico e corantes naturais urucum e cúrcuma. 
Contém glúten. Embalagem de 500 g. com validade de 6 
meses. 

73 30 Caixa  

Leite desnatado e estabilizantes: citrato de sódio, trifosfato 
de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Caixa 
fechada contendo 12 caixas com 1 litro cada. Com data de 
fabricação recente ao da entrega. 

74 60 Caixa  
Leite integral e estabilizante citrato de sódio. Validade 
mínima de 6 meses. Caixa fechada contendo 12 caixas com 1 
litro cada. 

75 132 Embalagem 

Leite Condensado, obtido pela desidratação parcial do leite, 
adicionado de sacarose ou glicose, submetido a processos 
tecnológicos adequados, contendo leite fluído padronizado, 
açúcar e lactose. Não contém glúten. Inspecionado no 
Registro no Ministério da Agricultura (SIF). Embalagem 
contendo 395 gramas. Deverão ser apresentadas livres de 
alterações como amassados. 

76 11 Pacote 

Leite em pó, integral e instantâneo. Embalagem aluminizada 
de 400 g, devidamente rotulada e identificada nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, prazo de validade, data de fabricação 
recente, marca e procedência de fabricação. Apresentar 
Registro no Ministério da Agricultura (SIF). FORNECER 
AMOSTRA DO PRODUTO. 

77 9 Embalagem 

Leite de Coco. Ingredientes: Leite de Coco, água, 
conservadores INS 202, INS 211 e INS 223, Acidulante INS 
330, Espessantes INS 466, INS 412 e INS 415. Estabilizante 
INS 460; Emulsificantes INS 435 e INS 471. Não contém 
glúten. Embalagem contendo 200 ml. Com data de 
Fabricação recente ao ato da entrega. 
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78 100 Pacote 

Macarrão tipo Conchinha, sêmola ou semolado, primeira 
qualidade, são, limpo, isento de matérias terrosas e parasitas.  
Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico (Vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais, urucum e 
cúrcuma. Contém Glúten. Embalagem contendo 500 g, 
devidamente rotulada e identificada nos aspectos qualitativo e 
quantitativo, constando a data de validade, marca comercial, 
procedência de fabricação e demais dados. FORNECER 
AMOSTRA DO PRODUTO. 

79 1.225 Pacote 

Macarrão tipo Ave Maria De primeira qualidade, são, limpo, 
isento de matérias terrosas e parasitas.  Ingredientes: sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes 
naturais, urucum e cúrcuma. Contém glúten. Embalagem 
contendo 500 g, devidamente rotulada e identificada nos 
aspectos qualitativo e quantitativo, com data de validade, 
marca comercial, procedência de fabricação e demais dados. 
FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

80 5.143 Pacote 

Macarrão tipo Espaguete, de sêmola, formato tradicional. 
Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico (vitamina B9) e corantes naturais (cúrcuma e urucum). 
Contém glúten.  Embalagem contendo 500 gramas cada 
pacote. Produto de excelente qualidade. FORNECER 
AMOSTRA DO PRODUTO 

81 2.229 Pacote 

Macarrão tipo Parafuso De primeira qualidade, são, limpo, 
isento de matérias terrosas e parasitas. Ingredientes: sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes 
naturais, urucum e cúrcuma. Contém glúten. Embalagem 
contendo 500 g, devidamente rotulada e identificada nos 
aspectos qualitativo e quantitativo, com data de validade, 
marca comercial, procedência de fabricação e demais dados. 
FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

82 22 Balde 

Maionese, composta por: óleo vegetal, água, ovo integral 
pasteurizado, vinagre, amido modificado, açúcar, sal, suco de 
limão, acidulante ácido lático, estabilizante goma xantana, 
conservador ácido sórbico, sequestrante EDTA, antioxidante, 
BHT e BHA, cálcio dissódico, corante páprica e aromatizante 
(aroma idêntico ao natural de mostarda), 0% de gordura trans. 
Não contem glúten. Embalagem: balde de 3 Kg (peso líquido 
do produto), devidamente rotulada e identificada nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, data de validade, data de fabricação 
recente, marca e procedência de fabricação. FORNECER 
AMOSTRA DO PRODUTO. 

83 7 Tablete 
Manteiga sem sal em tablete. Manteiga Extra sem Sal 
Tablete: Ingredientes: Creme de Leite, não contém glúten. 
Embalagem de 200 g. 
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84 17 Sachê  

Margarina 80% de lipídeos sem sal. 500 gramas. Margarina 
vegetal cremosa sem sal. Composição: óleos vegetais, 
líquidos hidrogenados, água, leite em pó desnatado e/ou soro 
de leite em pó reconstituído, vitamina A (15.000 U.I/Kg),  e 
beta caroteno, estabilizantes mono e diglicerídeos e lecitina 
de soja, conservador benzoato de sódio e/ou sorbato de 
potássio, aroma idêntico ao natural de manteiga, acidulantes 
ácido lático e ácido cítrico, antioxidante EDTA cálcio dissódico 
e corante natural de urucum e cúrcuma. Não contém glúten. 
Informação Nutricional: valor calórico de 72 Kcal para porção 
de 10 g. Apresentar Registro no Ministério da Agricultura e 
selo SIF OU SISP. Apresentar ficha técnica do produto 
assinado (RT). Embalagem em caixa de papelão com sachês 
de plástico contendo 500g de produto cada, com data de 
fabricação recente e data de validade visível. FORNECER 
AMOSTRA DO PRODUTO. 

85 24 Balde 

Margarina 80% de lipídeos com sal 15 quilos.  Margarina 
vegetal cremosa com sal. Composição: óleos vegetais, 
líquidos hidrogenados, água, sal, leite em pó desnatado e/ou 
soro de leite em pó reconstituído, vitamina A (15.000 U.I/Kg),  
e beta caroteno, estabilizantes mono e diglicerídeos e lecitina 
de soja, conservador benzoato de sódio e/ou sorbato de 
potássio, aroma idêntico ao natural de manteiga, acidulantes 
ácido lático e ácido cítrico, antioxidante EDTA cálcio dissódico 
e corante natural de urucum e cúrcuma. Não contém glúten. 
Informação Nutricional: valor calórico de 72 Kcal para porção 
de 10 g. Apresentar Registro no Ministério da Agricultura e 
selo SIF OU SISP. Apresentar ficha técnica do produto 
assinado (RT). Embalagem em balde 15 Kg, com data de 
fabricação recente e data de validade visível. FORNECER 
AMOSTRA DO PRODUTO. 

86 2 Pacote 

Melhorador de Farinha. Pacotes de 1 kg. Ingredientes: 
Farinha de trigo, estabilizante estearoil-2-lactil lactato de 
cálcio, melhorador de farinha, ácido ascórbico e 
azodicarbonamida e enzima alfa-milase. Embalagem com 
Data recente de Fabricação e Validade mínima de 6 meses. 

87 2 Pacote 

Mistura para Bolo Sabor Limão Ingredientes: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido 
(Streptomycesviridochromogenes e/ou Bacillusthuringiensis 
e/ou Agrobacteriumtumefaciens e/ou Zeamays), gordura 
vegetal, sal, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, 
pirofosfato ácido de cálcio, fosfato monocálcico e fosfato 
ácido de alumínio e sódio), emulsificantes (ésteres de mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos com ácido lático e ésteres de 
ácidos graxos com propilenoglicol) e aromatizante. Contém 
glúten. Alérgicos: contém derivados de trigo e soja. Pode 
conter centeio, cevada, aveia e leite. Embalagem contendo 
450 g. 
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88 25 Lata 

Milho em conserva, com grãos inteiros, sem sujidades. 
Ingredientes: milho e salmoura (água e sal). Não contém 
glúten. Embalagem em lata contendo 3.100 Kg de peso 
líquido e 2 Kg de peso drenado, devidamente rotulada e 
identificada nos aspectos qualitativo, quantitativo, data de 
validade, data de fabricação recente, marca e procedência de 
fabricação. As latas deverão ser apresentadas livres de 
alterações como amassados e ferrugens.  

89 10 Pacote 

Milho para canjica branca, embalado em pacote resistente, 
atóxico. Validade de no mínimo 6 meses a partir da data de 
fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da data de 
entrega. Embalagem contendo 500 g. 

90 77 Pacote 
Milho para pipoca. Embalagem contendo 500 g. De 
excelente qualidade. 

91 182 Sachê  

Molho de tomate, composto por tomate, Cebola, Açúcar 
Cristal, Sal Refinado, Amido de Milho, Óleo Refinado de Soja, 
Glutamato Monossódico, Conservador Sorbato e Potássio, 
Salsa e Alho. Não contém glúten. Embalagem contendo 2 Kg. 
FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

92 5.814 Sachê  

Molho de tomate, composto por tomate, Cebola, Açúcar 
Cristal, Sal Refinado, Amido de Milho, Óleo Refinado de Soja, 
Glutamato Monossódico, Conservador Sorbato e Potássio, 
Salsa e Alho. Não contém glúten. Embalagem contendo 340g. 
FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

93 1 Pet 900 ml 

Óleo de milho (geneticamente modificado a partir de 
Bacillusthuringiensis e/ou Streptomycesviridochromogenes 
e/ou Agrobacteriumtumefaciens e/ou Zeamays) e antioxidante 
ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE 
CONTER SOJA. 

94 5.777 Pet 900 ml 

Óleo de soja refinado, de fim alimentício, com O% de 
gordura trans, sem colesterol, sem conservantes, embalado 
em pet plástica de 900 ml, devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos qualitativo, quantitativo, data de 
validade, data de fabricação recente, marca e procedência de 
fabricação. Obtido de matéria prima vegetal, em bom estado 
sanitário, devendo apresentar-se isento de substâncias 
estranhas à sua composição e a de componentes indicativos 
de alteração, apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares ao mesmo e isento de ranço e de outras 
características indesejáveis.   Não contém glúten.    

95 34 Pacote 
Orégano Folha desidratada. Conservar em local seco, fresco 
e arejado. Embalagem de 100 gramas de plástico 
transparente, impermeável e resistente. 
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96 4 Lata 

Pêssego em Calda, Ingredientes: Pêssego em Calda 
Metades. Lata pesando 800 gramas peso líquido, com data 
de fabricação recente ao ato de entrega e validade mínima de 
6 meses. 

97 7 Pacote 
Pimenta do Reino Preta Moída Embalagem impermeável 
pesando 30 g. 

98 2 Pacote 

Polvilho Doce fabricado a partir de matérias-primas sãs e 
limpas. Produto livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e 
detritos animais e vegetais. Pacote de polietileno atóxico, 
resistente, contendo peso líquido de 500g. 

99 2 Pacote 

Polvilho azedo, fabricado a partir de matérias-primas sãs. 
Produto livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos 
animais e vegetais. pacote de polietileno atóxico, resistente, 
contendo peso líquido de 500g. Data de Fabricação recente 
ao ato de entrega. 

100 172 Pacote 

Queijo ralado, contendo leite padronizado, fermento láctico, 
sal, nitrato de sódio (conservador), coalho e conservador 
ácido sórbico. Não contém glúten. Embalagem com 50 g, 
devidamente rotulada e identificada nos aspectos qualitativo, 
quantitativo, data de validade, data de fabricação recente, 
marca e procedência de fabricação. Produto de excelente 
qualidade. 

101 5 Bisnaga 

Requeijão em Bisnaga: Ingredientes: Requeijão Cremoso 
Tradicional. Creme de leite, massa coalhada para requeijão 
(leite desnatado e cloreto de sódio), sal, estabilizantes: 
pirofosfatotetrassódico e regulador de acidez, bicarbonato de 
sódio. Embalagem pesando 1,5 kg em Bisnaga, devidamente 
rotulada, com data de fabricação recente ao ato da entrega, e 
validade mínima de 6 meses. 

102 90 Pacote 

Rosquinha, sabor coco, Farinha de Trigo Fortificada com 
Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Açúcar Invertido, Amido, 
Gordura Vegetal, Sal, Estabilizante Lecitina de Soja (INS 
322), Fermentos Químicos Bicarbonato de Amônio (INS 503ii) 
e Bicarbonato de Sódio (INS 500ii), Acidulante Ácido Láctico 
(INS 270) e aromatizante. CONTÉM GLÚTEN. Embalagem 
contendo 400 g. FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

103 4 Pacote 
Sal Amoníaco, utilizado para panificação, normalmente em 
biscoitos e bolachas, mas também em alguns doces. 
Embalagem contendo 50 g. 

104 4.991 Pacote 

Sal refinado extra iodado, produto extraído de fontes 
naturais. Cloreto de sódio cristalizado inodoro, com cristais de 
granulação uniforme e sabor salino. Embalagem: pacote 
contendo 1 Kg. Características sensoriais próprias, em 
embalagem primária plástica e atóxica.  
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105 120 Latas 

Sardinha com óleo, Ingredientes: Sardinhas, líquido de 
constituição ao próprio suco, óleo comestível e sal. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN.  O produto deve ser acondicionado em 
recipientes adequados às condições de processamento e 
armazenagem e que lhe assegure proteção; estes recipientes 
devem reunir as seguintes características: permitir o 
fechamento hermético e inviolável que garanta a integridade 
do produto, até o prazo de validade estabelecido; ser de 
material inócuo; e na inspeção visual não devem ser 
evidenciados defeitos que comprometam a integridade e a 
validade do produto final; O produto também deve possuir o 
SIF (Selo de Inspeção Federal) emitido pelo Ministério da 
Agricultura. Data de fabricação recente à entrega. Produto de 
excelente qualidade. Embalagem 250 gramas. 

106 205 
Garrafa Pet 
de 1 Litro 

Suco com Polpa de Fruta sem Açúcar sabor de caju: 
Polpa de Caju mínimo 100% e água. Diluição mínima 1+9, 
semconservantes Pasteurizado. Validade de 6 meses se 
conservado em temperatura ambiente máxima 30ºC.Não 
contém glúten. Embalagem de 1 Litro devidamente rotulada. 
FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

107 407 
Galão de 5 

Litros 

Néctar de Uva: Néctar de uva sem corantes, sem 
conservantes. Com adição de água e açúcar concentração 
mínima.  Embalagem de 5 litros devidamente 
rotulada.Validade de no máximo 10 dias sob refrigeração. 
FORNECER AMOSTRA DO PRODUTO. 

108 515 
Galão de 5 

Litros 

Suco de Laranja 100% integral não pasteurizado, sem 
corantes , sem conservantes: Validade de no máximo 4 dias 
sob refrigeração. Não contém glúten. Embalagem de 5 litros 
devidamente rotulada. FORNECER AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

109 42 Pacote 
Trigo para Quibe: Embalagem pesando 500 gramas, 
devidamente rotulada, com data de fabricação  recente à 
entrega do produto e validade mínima de 6 meses. 

110 3 Pacote 

Uva Passa: Uva passa preta sem semente. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. Informação Adicional: Produto controlado desde a 
origem. Embalagem pesando 500 gramas, devidamente 
rotulada, com data de validade mínima de 6 meses. 

111 227 Frasco 

Vinagre, fermentado acético de álcool com vinho branco e 
água. Vinagre branco, translúcido, de cor e sabor 
característico, obtido da fermentação acética de álcool com 
vinho branco e água. Contém conservador INS 224, corante 
natural INS 150d, acidez de 4,0%. Embalagem contendo 750 
ml, devidamente rotulada com data de validade visível, data 
de fabricação recente, marca e procedência de fabricação. 
Produto de excelente qualidade.  
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3. ESTIMATIVA DE CUSTO  
 
3.1. O valor estimado é da ordem de até 455.367,92 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, 
trezentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos). 
 
4. RECURSOS FINANCEIROS  
 
4.1. A contratação será custeada com recursos tesouro, transferências e convênios estaduais 
e transferências e convênios federais 
 
5. VIGÊNCIA DA ATA  
 
5.1. A Ata de Registro terá de 4 (quatro) meses de vigência, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogada pelo período máximo de 12 (doze) meses, incluídas 
eventuais prorrogações 
  
6. JUSTIFICATIVA  
 
6.1. Necessidade da manutenção do Programa de alimentação Escolar nas escolas e creches 
da Rede Municipal de Ensino, fornecer alimentação aos departamentos da Secretaria de 
Saúde; suprir demanda da Secretaria de Esporte para preparo de refeições às 
crianças/atletas participantes de eventos esportivos, a ainda, atender demanda das demais 
Secretaria do município nos desenvolvimentos de suas ações. 
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ANEXO II 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

(COTA RESERVADA) 
 
PROCESSO Nº 12/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
 
1. OBJETO 
 
Registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, gás P13 e P45, para 
aquisição futura e entrega parcelada, destinados aos diversos setores da Administração do 
Município de Taiaçu/SP. 
 
2.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  
 

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO 

1 2.274 Kg 

Carne bovina tipo Coxão Duro, em cubos, iscas ou moído, magro, 
Corte de Primeira, congelado, com odor, sabor e cor característico, 
sem gorduras, ou sebos ou partes duras, isento de aditivos ou 
substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo, e que 
alterem suas características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas). Embalagem com data de validade e peso estampada 
no pacote. Produto de excelente qualidade.  

2 2.800 Kg 

Coxa e sobrecoxa de frango com osso, em pedaços, com odor, 
sabor e cor característico, sem gorduras ou partes duras, congelado, 
isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao 
consumo, e que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), embalagem com data de validade e peso 
estampada no pacote e com % de água estipulada por lei. Produto de   
excelente qualidade. OBS: Entregar o frango congelado.  

3 1.340 Kg 

Peito de Frango, desossado tipo filé, com odor, sabor e cor 
característico, sem gorduras ou partes duras, cubinhos ou tirinhas, 
resfriado, embalagem com data de validade e peso estampada no 
pacote e com % de água estipulada por lei. Produto de   excelente 
qualidade.  

4 707 Kg 

Linguiça toscana, composta por carnes de porco selecionadas, sem 
pimenta, com odor, sabor e cor característico, sem gorduras ou 
partes duras, resfriada, embalagem com data de validade e peso 
estampada no pacote. Produto de excelente qualidade.  

5 925 Kg 

Pernil suíno sem osso, com odor, sabor e cor característico, sem 
gorduras ou partes duras, cubinhos ou pedaço inteiro, embalagem 
com data de validade e peso estampada no pacote e com % de água 
estipulada por lei. Produto de   excelente qualidade. 
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6 225 Pacote 

Açúcar refinado, de primeira qualidade, cristalino, acondicionados 
em pacotes de 1Kg cada. Produto obtido de açúcar de cana, 
purificado por processo tecnológico adequado, classificado como 
açúcar amorfo de primeira. Isento de fermentação, matéria terrosas, 
parasitas e detritos animais ou vegetais, apresentando cor, odor e 
aspecto característico. Validade mínima de 12 meses, a partir da data 
de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias na data de 
entrega. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, reembalados em 
fardos de papel multifoliado com no máximo 10 Kg. 

 
3. ESTIMATIVA DE CUSTO  
 
3.1. O valor estimado é da ordem de até R$ 151.785,78 (cento e cinquenta um mil, setecentos 
e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos). 
 
4. RECURSOS FINANCEIROS  
 
4.1. A contratação será custeada com recursos tesouro, transferências e convênios estaduais 
e transferências e convênios federais 
 
5. VIGÊNCIA DA ATA  
 
5.1. A Ata de Registro terá de 4 (quatro) meses vigência, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogada pelo período máximo de 12 (doze) meses, incluídas eventuais 
prorrogações 
   
6. JUSTIFICATIVA  
 
6.1. Necessidade da manutenção do Programa de alimentação Escolar nas escolas e creches 
da Rede Municipal de Ensino, fornecer alimentação aos departamentos da Secretaria de 
Saúde; suprir demanda da Secretaria de Esporte para preparo de refeições às 
crianças/atletas participantes de eventos esportivos, a ainda, atender demanda das demais 
Secretaria do município nos desenvolvimentos de suas ações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MUNICÍPIO DE TAIAÇU 

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 44.544.690/0001-15  

PROCESSO Nº 12/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021                                                       Página 39 
    

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - COTA PRINCIPAL 
            
 
PROCESSO Nº 12/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
 
Apresentamos nossa proposta para o registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis, 
não perecíveis, gás P13 e P45, para aquisição futura e entrega parcelada, destinados aos 
diversos setores da Administração do Município de Taiaçu/SP, a seguir relacionados, de 
conformidade com as condições estabelecidas no edital pertinente:  

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR  
UNIT. 

VALOR 
SUBTOTAL 

1 4.160 Litros 

Leite Pasteurizado 
Padronizado. Leite 
tratado termicamente 
pasteurizado. 
Embalagem contendo 1 
litro. Embalagem em 
saco plástico (filme 
polietileno). Deverá 
apresentar Registro no 
Ministério da Agricultura 
e Laudo Técnico do 
Produto. 

   

2 915 Litros 

Bebida láctea 
fermentada com polpa 
de fruta sabor morango. 
Ingredientes: Leite 
pasteurizado, 
adicionado de soro de 
leite, polpa de fruta e 
ingredientes naturais. 
Embalagem contendo 1 
litro.  Embalagem 
impermeável, saco 
plástico (filme 
polietileno), com data de 
fabricação recente ao 
ato de entrega. Registro 
no Ministério da 
Agricultura e Laudo 
Técnico do Produto. 
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3 95 Unid. 

Gás liquefeito de 
Petróleo para Cozinha 
– P13, botijão de 13 kg, 
retornável, composição 
básica de propano e 
butano, altamente tóxico 
e inflamável. 
Capacidade volumétrica 
de 0,032 m³, 360 mm de 
diâmetro, 460 mm de 
altura, acondicionado 
em vasilhames de 13 
kg, com dispositivo de 
segurança e válvula sob 
pressão, de acordo com 
as normas técnicas e 
portarias vigentes no 
país (NBR 13523, 
14024, 15526, 15358), 
(NR-13 e 20) e (Portaria 
47 da ANP), além das 
exigências do Corpo de 
Bombeiros e Prefeitura. 
A contratação 
compreende, ainda, a 
cessão de 5 (cinco) 
reservatórios verticais 
estacionários, para a 
adequada instalação e 
uso nas unidades 
administrativas. 

   

4 68 Unid. 

Gás liquefeito de 
Petróleo para Cozinha 
– P45, botijão de 45 kg, 
retornável, composição 
básica de propano e 
butano, altamente tóxico 
e inflamável. 
Capacidade volumétrica 
de 0,09m, 0,38 de 
diâmetro, 1,30 de altura, 
acondicionado em 
vasilhames de 45 kg, 
com dispositivo de 
segurança e com 
válvula sob pressão, de 
acordo com as normas 
técnicas e portarias 
vigentes no país (NBR 
13523, 14024, 15526, 
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15358), (NR-13 e 20) e 
(Portaria 47 da ANP), 
além das exigências do 
Corpo de Bombeiros e 
Prefeitura. A 
contratação 
compreende, ainda, a 
cessão de 8 (oito) 
reservatórios verticais 
estacionários, para a 
adequada instalação e 
uso nas unidades 
administrativas. 

5 32 kg 

Bacon, com odor, sabor 
e cor característico, 
isento de aditivos ou 
substâncias estranhas 
que sejam impróprias ao 
consumo, e que alterem 
suas características 
naturais (físicas, 
químicas e 
organolépticas), 
embalagem com data e 
peso estampada no 
pacote. Produto de 
excelente qualidade.  

   

6 160 Kg 

Bisteca Suína, em 
bifes, com odor, sabor e 
cor característico, sem 
gorduras ou partes 
duras, congelado, isento 
de aditivos ou 
substâncias estranhas 
que sejam impróprias ao 
consumo, e que alterem 
suas características 
naturais (físicas, 
químicas e 
organolépticas), 
embalagem com data 
de validade e peso 
estampada no pacote. 
Produto de   excelente 
qualidade.  

   

7 185 Kg 

Carne bovina tipo 
coxão mole, peça 
inteira ou em tirinhas ou 
em cubos ou em bifes, 
com odor, sabor e cor 
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característico, sem 
gorduras ou partes 
duras, congelado, isento 
de aditivos ou 
substâncias estranhas 
que sejam impróprias ao 
consumo, e que alterem 
suas características 
naturais (físicas, 
químicas e 
organolépticas), 
embalagem com data 
de validade e peso 
estampada no pacote. 
Produto de   excelente 
qualidade.  

8 160 Kg 

Costela bovina, peça 
inteira ou picada, com 
odor, sabor e cor 
característico, com 
pouca gordura, 
congelado, isento de 
aditivos ou substâncias 
estranhas que sejam 
impróprias ao consumo, 
e que alterem suas 
características naturais 
(físicas, químicas e 
organolépticas), 
embalagem com data 
de validade e peso 
estampada no pacote. 
Produto de   excelente 
qualidade.  

   

9 25 Kg 

Fígado Bovino, com 
odor, sabor e cor 
característico, 
picadinho, embalagem 
com data de validade e 
peso estampada no 
pacote. Produto de 
excelente qualidade.  

   

10 70 Kg 

Filé de Pangasius 
Premium, sem pele, 
sem espinhas, sem 
barriga e sem gordura. 
Apresentação: 
Interfolhado em Blocos 
de 5 kg. Carne Branca. 
Congelado. Validade de 
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24 meses. 

11 12 Kg 

Kafta espetinho, carne 
bovina moída e 
temperada. Congelada 
individualmente, sendo 
o peso de 100 gramas 
aproximadamente por 
unidade. Produto de 
excelente qualidade.  

   

12 37 Kg 

Lagarto de novilho, de 
fibras longas e magras, 
com formato 
arredondado, alongado 
e bem definido. Produto 
de excelente qualidade. 
Produto resfriado ou 
congelado. 

   

13 137 Kg 

Linguiça calabresa, 
sem pimenta, com odor, 
sabor e cor 
característico, sem 
gorduras ou partes 
duras, resfriada, isento 
de aditivos ou 
substâncias estranhas 
que sejam impróprias ao 
consumo, e que alterem 
suas características 
naturais (físicas, 
químicas e 
organolépticas), 
embalagem com data 
de validade e peso 
estampada no pacote,. 
Produto de excelente 
qualidade. 

   

14 545 Kg 

Salsicha congelada, 
com odor, sabor e cor 
característico, isento de 
aditivos ou substâncias 
estranhas que sejam 
impróprias ao consumo, 
e que alterem suas 
características naturais 
(físicas, químicas e 
organolépticas), 
embalagem com data e 
peso estampada no 
pacote. Produto de 
excelente qualidade.  
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15 10 Kg 

Tulipa de Frango com 
Osso, com odor, sabor 
e cor característico, sem 
gorduras ou partes 
duras, congelado, isento 
de aditivos ou 
substâncias estranhas 
que sejam impróprias ao 
consumo, e que alterem 
suas características 
naturais (físicas, 
químicas e 
organolépticas), 
embalagem com data 
de validade e peso 
estampada no pacote e 
com % de água 
estipulada por lei. 
Produto de   excelente 
qualidade.  

   

16 161 Kg 

Apresuntado, fatiado 
finamente, com fatias 
inteiras, ou em pedaço 
inteiro, com cor, odor e 
sabor característicos. 
Data de validade e peso 
visível estampado no 
pacote. Produto 
resfriado, com 
temperatura entre 0°C e 
4°C. Produto de 
excelente qualidade.  

   

17 115 Kg 

Mortadela - fatiada 
finamente, com fatias 
inteiras ou em pedaço 
inteiro, com cor, odor e 
sabor característicos, 
Data de validade e peso 
visível estampado no 
pacote. Produto 
resfriado, com 
temperatura entre 0°C e 
4°C. Produto de   
excelente qualidade.  

   

18 161 Kg 

Queijo tipo Muçarela - 
fatiada finamente, com 
fatias inteiras ou em 
pedaço inteiro, com cor 
(branco creme), odor e 
sabor característicos 
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suave, levemente 
salgado.  Data de 
validade e peso visível 
estampado no pacote. 
Produto resfriado, com 
temperatura entre 0°C e 
4°C. Produto de   
excelente qualidade.  

19 30 Pacote 

Açafrão condimento em 
pó fino, de cor amarela 
para uso culinário. 
Embalagem em pacotes 
de 40 gramas, de 
material transparente, 
impermeável e 
resistente. Data de 
fabricação recente ao 
fornecimento do 
produto. 

   

20 13 Pacote 

Achocolatado em Pó, 
Ingredientes: Açúcar, 
cacau em pó, 
maltodextrina, minerais, 
vitaminas, emulsificante 
lecitina de soja, 
antioxidante ácido 
ascórbico e 
aromatizantes. Contém 
glúten. Contém traços 
de leite. Pacote de 1 kg, 
produto com data 
recente de fabricação e 
validade mínima de 6 
meses. Embalagem 
impermeável. Valor 
energético, 74 kcal na 
porção de 20 gramas. 

   

21 1.140 Pacote 

Açúcar Cristal, de 
primeira qualidade, 
cristalino, 
acondicionados em 
pacotes de 2Kg cada. 
Aspecto sólido com 
cristais bem definidos. 
Classificado como 
açúcar amorfo de 
primeira. Isento de 
fermentação, matéria 
terrosas, parasitas e 
detritos animais ou 
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vegetais, apresentando 
cor, odor e aspecto 
característico. Validade 
mínima de 12 meses, a 
partir da data de 
fabricação, que não 
poderá ser superior a 30 
dias na data de entrega. 
Embalagem: sacos de 
polietileno atóxico, 
reembalados em fardos 
de papel multifoliado 
com no máximo 10 Kg. 

22 322 Pacote 

Açúcar Cristal, de 
primeira qualidade, 
cristalino, 
acondicionados em 
pacotes de 5Kg cada. 
Aspecto sólido com 
cristais bem definidos. 
Classificado como 
açúcar amorfo de 
primeira. Isento de 
fermentação, matéria 
terrosas, parasitas e 
detritos animais ou 
vegetais, apresentando 
cor, odor e aspecto 
característico. Validade 
mínima de 12 meses, a 
partir da data de 
fabricação, que não 
poderá ser superior a 30 
dias na data de entrega. 
Embalagem: sacos de 
polietileno atóxico, 
impermeável. 

   

23 4 Pacote 

Açúcar de Confeiteiro, 
de primeira qualidade, 
grãos extrafinos, 
acondicionados em 
pacotes de 1Kg cada. 
Classificado como 
açúcar amorfo de 
primeira. Isento de 
fermentação, matéria 
terrosas, parasitas e 
detritos animais ou 
vegetais, apresentando 
cor, odor e aspecto 
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característico. Validade 
mínima de 12 meses, a 
partir da data de 
fabricação, que não 
poderá ser superior a 30 
dias na data de entrega. 
Embalagem: sacos de 
polietileno atóxico, 
impermeável. 

24 4 Pacote 

Amendoim Cru, 
Amendoim Cru com 
pele. Com data de 
fabricação recente e 
prazo de validade 
mínimo de 6 meses. 
Embalagem 
impermeável, pesando 
500 g. 

   

25 2 Pacote 

Amendoim Torrado e 
Moído Embalagem 
pesando 500 g com 
data recente de 
fabricação e prazo de 
validade mínimo de 6 
meses. 

   

26 129 Pacote 

Amido de milho 
elaborado a partir de 
matérias primas em 
bom estado sanitário, 
sãs e limpas, devendo 
apresentar-se isento de 
substâncias estranhas à 
sua composição e de 
componentes indicativos 
de alteração, 
apresentação, aspectos 
e cor peculiares ao 
mesmo. Isento de 
matéria terrosa, 
parasitas, não se 
apresentar úmido, 
fermentado ou rançoso, 
devendo produzir uma 
leve crepitação quando 
comprimido entre os 
dedos. Embalagem 
resistente, atóxica de 
500 gr., devidamente 
rotulada e identificada 
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nos aspectos qualitativo, 
quantitativo, data de 
validade, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação.  

27 8 Lata 

Ameixa em calda 
composta por Ameixa 
com caroços. Não 
contém glúten. 
Embalagem com líquido 
810 g e peso drenado 
400 g. 

   

28 5.624 Pacote 

Arroz agulhinha tipo I, 
beneficiado, de 1ª 
qualidade, longo, fino, 
polido, limpo, sem 
escolhas (sementes, 
pedras ou cascas de 
arroz), cor própria, 
isento de odor, mofo ou 
outros. Embalado em 
pacotes de 5 Kg cada, 
devendo conter no 
máximo 14% de 
umidade. 
Eletronicamente 
selecionado. A validade 
de 6 meses a partir do 
empacotamento.  O 
produto não poderá ter 
data superior a 30 dias 
da data de entrega de 
cada solicitação. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

   

29 16 Balde 

Azeitonas Verdes sem 
Caroço. Ingredientes: 
Azeitonas verdes, água 
e sal. Contendo 
antioxidante ácido 
ascórbico, acidulante 
ácido lático e cítrico e 
conservador benzoato 
de sódio. Embalagem: 
balde de 2 Kg, 
devidamente rotulada e 
identificada nos 
aspectos qualitativo, 
quantitativo, prazo de 
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validade, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação. 

30 2 Barra 

Barra de Chocolate ao 
Leite: Ingredientes: 
Açúcar, manteiga de 
cacau, leite em pó 
integral, massa de 
cacau, gordura vegetal, 
leite em pó desnatado, 
emulsificantes lecitina 
de soja (INS 322) e 
poliglicerolpolirricinoleat
o (INS 476) e 
aromatizante idêntico ao 
natural. Não contém 
glúten Embalagem 
pesando 1, 050 kg 
devidamente rotulada, 
com data de fabricação 
recente à entrega do 
produto e validade 
mínima de 6 meses. 

   

31 590 Pacote 

Biscoito salgado tipo 
Água e sal obtido pelo 
amassamento e 
cozimento conveniente 
de massa preparada 
com farinha, amido de 
milho, gordura vegetal 
hidrogenada, leite, 
açúcar, sal e outros 
ingredientes permitidos 
pela legislação desde 
que declarados. Os 
biscoitos deverão 
apresentar volume e 
tamanho uniformes. O 
produto não poderá 
conter soja ou qualquer 
substância corante. 
Validade mínima de 8 
meses. O produto não 
poderá ter data superior 
a 45 dias da data de 
entrega de cada 
solicitação. Embalagem 
de 400 g, contendo 3 
pacotes cada 
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embalagem. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

32 742 Pacote 

Biscoito de Maisena, 
produto obtido de 
farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar 
invertido, amido, soro de 
leite, sal, fermentos 
químicos bicarbonato de 
amônio, bicarbonato de 
sódio e pirofosfato ácido 
de sódio, emulsificante 
lecitina de soja, 
aromatizante e 
melhorador de farinha 
metabissulfito de sódio. 
Contém glúten. 
Embalagem de 400 g, 
contendo 3 pacotes 
cada embalagem. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO 

   

33 175 Pacote 

Biscoito de leite, 
composto por farinha de 
trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, 
estabilizante lecitina de 
soja, fermentos 
químicos (bicarbonato 
de amônio e 
bicarbonato de sódio), 
acidulante ácido láctico 
e aromatizante. Contém 
glúten. Embalagem 
contendo 400 g. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

   

34 3 Caixa 

Caldo de Legumes. 
Composto por: sal, 
gordura vegetal, amido, 
açúcar, água, cebola, 
salsa, alho, cenoura, 
cúrcuma, alho-poró, 
espinafre, repolho, 
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tomate, pimentão 
vermelho, aipo, 
abóbora, pimenta-
branca, realçadores de 
sabor glutamato de 
sódio e inosinato de 
sódio, emulsificante 
mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos, corantes 
dióxido de titânio e 
caramelo IV e 
acidulante ácido cítrico. 
NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. PODE 
CONTER SOJA. 
Embalagem contendo 6 
cubos 

35 2 Pacote 

Canela da China em 
Pau. Não contém 
glúten. Embalagem 
contendo 20 gramas. 

   

36 6 Pacote 

Canela em Pó. Não 
contém glúten. 
Embalagem contendo 7 
g. 

   

37 1.079 Pacote 

Café torrado e moído. 
Produto de excelente 
qualidade. Embalagem 
contendo 500 g. 
Contendo o selo da 
ABIC. FORNECER 
AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

   

38 1 Pacote 

Castanha de Caju sem 
sal. Não contém glúten. 
Embalagem 
impermeável, com data 
de fabricação recente à 
entrega do produto, 
pesando 500 gramas. 

   

39 50 Pacote 

Cereal Infantil 
Multicereais 
Ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 
açúcar, farinha de milho 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, farinha de 
arroz, sais minerais 
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(carbonato de cálcio, 
fosfato de sódio 
dibásico, fumarato 
ferroso, sulfato de 
zinco), vitaminas 
(vitamina C, niacina, 
vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, 
vitamina B1, vitamina 
B6, ácido fólico, 
vitamina D), probiótico e 
aromatizante vanilina. 
Para crianças de 6 a 12 
meses.           
Embalagem pesando 
230 gramas. 

40 77 Pacote 

Coco ralado, obtido da 
polpa de coco 
parcialmente 
desengordurada, 
desidratada, com 
conservador INS 223, 
sem açúcar. 
Embalagem contendo 
100 gr. Não contém 
glúten. FORNECER 
AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

   

41 4 Pacote 

Coco ralado em 
flocos, obtido da polpa 
de coco, 100% puro, 
sem adição de açúcar, 
desidratada, com 
conservador INS 223. 
Embalagem contendo 
100 gr. Não contém 
glúten. FORNECER 
AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

   

42 16 Pacote 

Colorau produto obtido 
a partir do urucum, em 
pó, sem adição de sal, 
embalado em pacotes 
de 500 gramas. Material 
de excelente qualidade. 
Data de fabricação 
recente à entrega do 
produto. 
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43 248 Caixa 

Chá Mate natural 
tostado. Ingredientes: 
folhas e talos tostados 
de Erva Mate 
(llexparaguariensis). 
Não contém glúten. 
Embalagem contendo 
250 g, devidamente 
rotulada e identificada 
nos aspectos qualitativo, 
quantitativo, data de 
validade, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação.  

   

44 14 Litro 

Chantilly. Preparado 
para creme Chantilly 
tradicional embalagem 
de 1 Litro, data de 
fabricação recente ao 
Ato de entrega. 
Ingredientes: Água, óleo 
de palmiste 
hidrogenado, açúcar, 
sal, umectante sorbitol, 
estabilizantes caseinato 
de sódio, celulose 
microcristalina, 
carboximetilcelulose 
sódica, lecitina de soja, 
citratotrissódico e 
fosfato dissódico, 
emulsificantes ésteres 
de mono e diglicerídeos 
de ácidos graxos com 
ácido lático, mono e 
diglicerídeos de ácidos 
graxos e ésteres de 
mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos com 
ácido diacetil-tartárico, 
aroma artificial de creme 
e corantes naturais 
urucum e cúrcuma. 

   

45 3 Pacote 

Chocolate Granulado, 
contendo açúcar, cacau 
em pó, amido de milho, 
glicose de milho, óleo 
de soja e/ou algodão e 
ou palma hidrogenado, 
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sal, emulsificante 
lecitina de soja e 
aromatizante. Não 
Contém Glúten. 
Embalagem contendo 
1kg. 

46 159 Pacote 

Chocolate em Pó, 32% 
cacau Ingredientes: 
Açúcar, Cacau em pó 
solúvel. Valor energético 
de 72 kcal por porção 
de 20g.Embalagem 
contendo 1 Kg, 
devidamente rotulada e 
identificada nos 
aspectos qualitativo, 
quantitativo, data de 
validade, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação. FORNECER 
AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

   

47 2 Caixa 

Chocolate em pó 50% 
cacau, chocolate em Pó 
Solúvel: Cacau em pó 
solúvel, açúcar, 
aromatizante. Não 
contém glúten. 
Embalagem pesando 
200 gramas. 

   

48 150 
Latas de 800 

gramas 

Composto lácteo para 
crianças de 1 a 5 anos. 
Ingredientes: Óleos 
vegetais, vitaminas e 
minerais, acrescido de 
DHA, prebióticos beta 
glucana com baixo teor 
de açúcar e data de 
validade mínima de 6  
meses. Lata de 800 g,  
(Fornecer Amostra do 
produto) 

   

49 10 Pacote 

Creme de Cebola, 
Ingredientes: Farinha de 
trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico, 
cebola, amido, 
maltodextrina, sal, 
gordura vegetal, açúcar, 
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aromatizante, realçador 
de sabor glutamato 
monossódico e 
inosinato de sódio, 
corante caramelo IV, 
pimenta do reino, noz 
moscada e 
antiumectante dióxido 
de silício. CONTÉM 
GLÚTEN. Embalagem 
contendo de 60g a 68g. 

50 128 Embalagem 

Creme de leite 
esterilizado, resultante 
da desnatação do leite, 
contendo 25 % de 
gordura, submetido a 
processo de 
esterilização, podendo 
ser adicionado de 
estabilizador e outras 
substancias permitidas 
por padrões legais.  
Ingredientes: creme de 
leite e estabilizante 
fosfato dissódico 
homogeneizado. Não 
contém glúten. 
Apresentar Registro no 
Ministério da Agricultura 
(SIF). Embalagem 
contendo 200 g.  

   

51 2 Lata 

Doce de Leite pastoso, 
Ingredientes: Leite 
integral e/ou leite em pó 
integral, açúcar, 
bicarbonato de sódio, 
cloreto de sódio e 
lactose. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. Embalagem 
contendo 800 g. Data de 
fabricação recente ao 
ato de entrega e 
validade mínima de 6 
meses 

   



 

 
MUNICÍPIO DE TAIAÇU 

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 44.544.690/0001-15  

PROCESSO Nº 12/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021                                                       Página 56 
    

52 8 Lata 

Ervilha em conserva, 
com grãos inteiros, sem 
sujidades. Ingredientes: 
Ervilha e Salmoura 
(Água e Sal). Não 
Contém Glúten. 
Embalagem primária, 
em lata contendo 3.100 
Kg de peso líquido e 2 
Kg de peso drenado, 
que deve ser 
devidamente rotulada e 
identificada nos 
aspectos qualitativo, 
quantitativo, prazo de 
validade, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação. As latas 
deverão ser 
apresentadas livres de 
alterações como 
amassados e ferrugens.  

   

53 11 Vidro 

Essência de Baunilha, 
Água destilada, álcool 
etílico, corante caramelo 
e aromatizante.NÃO 
CONTÉM GLUTÉN. 
Embalagem de vidro 
com 30 ml. Data de 
fabricação recente à 
entrega do produto. 

   

54 366 Sachê  

Extrato de tomate 
concentrado, resultante 
da concentração da 
polpa de frutos sadios, 
maduros, escolhidos, 
limpos, sem pele e sem 
sementes, isento de 
fermentações, contendo 
tomate, açúcar e sal. 
Produzido por processo 
tecnológico adequado, 
devendo apresentar-se 
isento de substâncias 
estranhas a sua 
composição e de 
componentes indicativos 
de alteração. Não 
contém glúten. 
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Embalagem: de 2 Kg 
(peso líquido do 
produto), devidamente 
rotulada e identificada 
nos aspectos qualitativo, 
quantitativo, prazo de 
validade, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação. FORNECER 
AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

55 64 Pacote 

Farinha de mandioca 
torrada, branca, tipo 1. 
Não contém glúten. 
Embalagem contendo 
500 g, devidamente 
rotulada e identificada 
nos aspectos qualitativo, 
quantitativo, data de 
validade, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação. Produto de 
excelente qualidade. 

   

56 1.472 Pacote 

Farinha de trigo 
especial - tipo I, 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, obtida de 
grãos sãos, limpos, 
isentos de matéria 
terrosa e parasitas, 
devendo não se 
apresentar úmida, 
fermentada ou rançosa. 
Embalagem de 1 Kg, 
contendo data de 
fabricação recente, data 
de validade, marca e 
identificação do produto. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

   

57 522 Pacote 

Feijão carioquinha tipo 
I, de primeira qualidade, 
extra. Constituído de no 
mínimo 90% de grãos 
na cor característica a 
variedade 
correspondente, de 
tamanho e formato 
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naturais, maduros, 
limpos e secos, sendo 
permitido o limite 
máximo de 2% de 
impurezas e materiais 
estranhos. Validade 
mínima de 60 dias a 
partir da data de 
empacotamento, que 
não poderá ser superior 
a 15 dias da data de 
entrega. Embalagem: 
saco de polietileno 
contendo 2 Kg, 
reembalados em fardos 
de até 30 Kg. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

58 4.554 Pacote 

Feijão carioquinha tipo 
I, de primeira qualidade, 
extra. Constituído de no 
mínimo 90% de grãos 
na cor característica a 
variedade 
correspondente, de 
tamanho e formato 
naturais, maduros, 
limpos e secos, sendo 
permitido o limite 
máximo de 2% de 
impurezas e materiais 
estranhos. Validade 
mínima de 60 dias a 
partir da data de 
empacotamento, que 
não poderá ser superior 
a 15 dias da data de 
entrega. Embalagem: 
saco de polietileno 
contendo 1 Kg, 
reembalados em fardos 
de até 30 Kg. 

   

59 11 Sachê 
Fermento biológico 
seco. Sachê contendo 
10g. 

   

60 11 Barra 
Fermento biológico 
fresco. Embalagem 
contendo 500 g. 
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61 62 Embalagem 

Fermento em pó 
químico. Ingredientes: 
amido de milho ou 
fécula de mandioca, 
fosfato monocálcio, 
bicarbonato de sódio e 
carbonato de cálcio. 
Não contém glúten. 
Embalagem: contendo 
250 g, com data de 
fabricação recente e 
data de validade visível. 
As latas deverão ser 
apresentadas livres de 
alterações como 
amassados e ferrugens. 

   

62 75 Lata 

Fórmula Infantil de 
segmento de 6 a 12 
meses: A base de 
proteínas lácteas, com 
óleos vegetais, 
oligoelementos, 
vitaminas com 
prebióticos NÃO 
CONTÉM GLUTEN 
Embalagem pesando 
800 gramas em latas de 
alumínio devidamente 
rotulada com data de 
fabricação recente à 
entrega do produto e 
validade mínima de 6 
meses. 

   

63 4.739 Pacote 

Fubá de milho 
mimoso, oriundo de 
grãos sadios e limpos, 
isento de material 
terroso, parasita e 
detritos, com cor e 
sabor característicos. 
Enriquecido com ferro e 
ácido fólico. Não contém 
glúten. Validade de no 
mínimo 6 meses a partir 
da data de fabricação, 
que não poderá ser 
superior a 15 dias da 
data de entrega. 
Embalagem contendo 
500 g. 
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64 22 Pacote 

Gelatina em pó, sabor 
morango, enriquecida 
com vitaminas e 
minerais. Ingredientes: 
açúcar orgânico, 
gelatina comestível, 
citrato de sódio, ácido 
cítrico, fosfato tricálcico, 
vitaminas A, C, D, B1, 
B2, B3 e B6 e minerais: 
ferro, cálcio e zinco. 
Não conter glúten. 
Embalagem primária 
contendo 1Kg (peso 
líquido), composta por 
saco de polietileno 
opaco, atóxico, 
hermeticamente 
fechado, com TPVA 
comprovada e 
embalagem secundária 
de papelão reforçado e 
lacrado, contendo 16 
unidades, totalizando 
16Kg de peso líquido, 
devidamente rotulada, 
com prazo de validade 
de 6 meses a partir da 
data de fabricação. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

   

65 23 Pacote 

Gelatina em pó, sabor 
uva, enriquecida com 
vitaminas e minerais. 
Ingredientes: açúcar 
orgânico, gelatina 
comestível, citrato de 
sódio, ácido cítrico, 
fosfato tricálcico, 
vitaminas A, C, D, B1, 
B2, B3 e B6 e minerais: 
ferro, cálcio e zinco. 
Não conter glúten. 
Embalagem primária 
contendo 1Kg (peso 
líquido), composta por 
saco de polietileno 
opaco, atóxico, 
hermeticamente 
fechado, com TPVA 
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comprovada e 
embalagem secundária 
de papelão reforçado e 
lacrado, contendo 16 
unidades, totalizando 
16Kg de peso líquido, 
devidamente rotulada, 
com prazo de validade 
de 6 meses a partir da 
data de fabricação. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

66 14 Pacote 

Gelatina em pó, sabor 
abacaxi, enriquecida 
com vitaminas e 
minerais. Ingredientes: 
açúcar orgânico, 
gelatina comestível, 
citrato de sódio, ácido 
cítrico, fosfato tricálcico, 
vitaminas A, C, D, B1, 
B2, B3 e B6 e minerais: 
ferro, cálcio e zinco. 
Não conter glúten. 
Embalagem primária 
contendo 1Kg (peso 
líquido), composta por 
saco de polietileno 
opaco, atóxico, 
hermeticamente 
fechado, com TPVA 
comprovada e 
embalagem secundária 
de papelão reforçado e 
lacrado, contendo 16 
unidades, totalizando 
16Kg de peso líquido, 
devidamente rotulada, 
com prazo de validade 
de 6 meses a partir da 
data de fabricação. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

   

67 8 Envelope 

Gelatina sem sabor- 
Ingredientes: Gelatina 
em pó incolor, envelope 
de 12 gramas. 
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68 1 Pacote 

Gergelim Branco 
Natural. Embalagem 
impermeável, pesando 
200 gramas, 
devidamente rotulado, 
com data de fabricação 
recente a entrega do 
produto e validade 
mínima de 6 meses. 

   

69 10 Barra 

Goiabada, Ingredientes: 
Goiaba, açúcar, 
acidulante ácido cítrico 
e estabilizante 
pectina. Embalagem de 
500 g. Data de 
fabricação recente ao 
ato da entrega. 

   

70 3 Pacote 

Gotas de Chocolate: 
Açúcar, gordura vegetal, 
cacau, leite em pó 
integral, leite em pó 
desnatado, soro de leite, 
massa de cacau, 
emulsificante: lecitina de 
soja e 
poliglicerolpolirricinoleat
o e aromatizante. 
Embalagem pesando 
1.050 kg, com data 
recente de fabricação e 
validade mínima de 6 
meses.NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. 

   

71 4 Copo 170 g 

Iogurte Natural, 
Ingredientes: Leite 
integral e/ou leite 
integral reconstituído, 
açúcar líquido, leite em 
pó integral, preparado 
de mel (açúcar, mel, 
amido modificado, 
acidulante ácido lático, 
aroma idêntico 
ao natural de mel e 
corante caramelo IV), 
amido modificado, 
fermento lácteo e 
estabilizante gelatina. 
Embalagem de 170 
gramas. Com data de 
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fabricação recente ao 
ato da entrega. 

72 10 
Pacote 
 500 g 

Lasanha Ingredientes: 
Sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico e corantes 
naturais urucum e 
cúrcuma. Contém 
glúten. Embalagem de 
500 g. com validade de 
6 meses. 

   

73 30 Caixa  

Leite desnatado e 
estabilizantes: citrato de 
sódio, trifosfato de 
sódio, monofosfato de 
sódio e difosfato de 
sódio. Caixa fechada 
contendo 12 caixas com 
1 litro cada. Com data 
de fabricação recente 
ao da entrega. 

   

74 60 Caixa  

Leite integral e 
estabilizante citrato de 
sódio. Validade mínima 
de 6 meses. Caixa 
fechada contendo 12 
caixas com 1 litro cada. 

   

75 132 Embalagem 

Leite Condensado, 
obtido pela desidratação 
parcial do leite, 
adicionado de sacarose 
ou glicose, submetido a 
processos tecnológicos 
adequados, contendo 
leite fluído padronizado, 
açúcar e lactose. Não 
contém glúten. 
Inspecionado no 
Registro no Ministério 
da Agricultura (SIF). 
Embalagem contendo 
395 gramas. Deverão 
ser apresentadas livres 
de alterações como 
amassados. 
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76 11 Pacote 

Leite em pó, integral e 
instantâneo. 
Embalagem aluminizada 
de 400 g, devidamente 
rotulada e identificada 
nos aspectos qualitativo, 
quantitativo, prazo de 
validade, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação. Apresentar 
Registro no Ministério 
da Agricultura (SIF). 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

   

77 9 Embalagem 

Leite de Coco. 
Ingredientes: Leite de 
Coco, água, 
conservadores INS 202, 
INS 211 e INS 223, 
Acidulante INS 330, 
Espessantes INS 466, 
INS 412 e INS 415. 
Estabilizante INS 460; 
Emulsificantes INS 435 
e INS 471. Não contém 
glúten. Embalagem 
contendo 200 ml. Com 
data de Fabricação 
recente ao ato da 
entrega. 

   

78 100 Pacote 

Macarrão tipo 
Conchinha, sêmola ou 
semolado, primeira 
qualidade, são, limpo, 
isento de matérias 
terrosas e parasitas.  
Ingredientes: Sêmola de 
trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9), farinha 
de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, ovos 
pasteurizados, corantes 
naturais, urucum e 
cúrcuma. Contém 
Glúten. Embalagem 
contendo 500 g, 
devidamente rotulada e 
identificada nos 
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aspectos qualitativo e 
quantitativo, constando 
a data de validade, 
marca comercial, 
procedência de 
fabricação e demais 
dados. FORNECER 
AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

79 1.225 Pacote 

Macarrão tipo Ave 
Maria De primeira 
qualidade, são, limpo, 
isento de matérias 
terrosas e parasitas.  
Ingredientes: sêmola de 
trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), farinha de 
trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 
corantes naturais, 
urucum e cúrcuma. 
Contém glúten. 
Embalagem contendo 
500 g, devidamente 
rotulada e identificada 
nos aspectos qualitativo 
e quantitativo, com data 
de validade, marca 
comercial, procedência 
de fabricação e demais 
dados. FORNECER 
AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

   

80 5.143 Pacote 

Macarrão tipo 
Espaguete, de sêmola, 
formato tradicional. 
Ingredientes: sêmola de 
trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico 
(vitamina B9) e corantes 
naturais (cúrcuma e 
urucum). Contém 
glúten.  Embalagem 
contendo 500 gramas 
cada pacote. Produto de 
excelente qualidade. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO 
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81 2.229 Pacote 

Macarrão tipo 
Parafuso De primeira 
qualidade, são, limpo, 
isento de matérias 
terrosas e parasitas. 
Ingredientes: sêmola de 
trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), farinha de 
trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 
corantes naturais, 
urucum e cúrcuma. 
Contém glúten. 
Embalagem contendo 
500 g, devidamente 
rotulada e identificada 
nos aspectos qualitativo 
e quantitativo, com data 
de validade, marca 
comercial, procedência 
de fabricação e demais 
dados. FORNECER 
AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

   

82 22 Balde 

Maionese, composta 
por: óleo vegetal, água, 
ovo integral 
pasteurizado, vinagre, 
amido modificado, 
açúcar, sal, suco de 
limão, acidulante ácido 
lático, estabilizante 
goma xantana, 
conservador ácido 
sórbico, sequestrante 
EDTA, antioxidante, 
BHT e BHA, cálcio 
dissódico, corante 
páprica e aromatizante 
(aroma idêntico ao 
natural de mostarda), 
0% de gordura trans. 
Não contem glúten. 
Embalagem: balde de 3 
Kg (peso líquido do 
produto), devidamente 
rotulada e identificada 
nos aspectos qualitativo, 
quantitativo, data de 
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validade, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação. FORNECER 
AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

83 7 Tablete 

Manteiga sem sal em 
tablete. Manteiga Extra 
sem Sal Tablete: 
Ingredientes: Creme de 
Leite, não contém 
glúten. Embalagem de 
200 g. 

   

84 17 Sachê  

Margarina 80% de 
lipídeos sem sal. 500 
gramas. Margarina 
vegetal cremosa sem 
sal. Composição: óleos 
vegetais, líquidos 
hidrogenados, água, 
leite em pó desnatado 
e/ou soro de leite em pó 
reconstituído, vitamina A 
(15.000 U.I/Kg),  e beta 
caroteno, estabilizantes 
mono e diglicerídeos e 
lecitina de soja, 
conservador benzoato 
de sódio e/ou sorbato 
de potássio, aroma 
idêntico ao natural de 
manteiga, acidulantes 
ácido lático e ácido 
cítrico, antioxidante 
EDTA cálcio dissódico e 
corante natural de 
urucum e cúrcuma. Não 
contém glúten. 
Informação Nutricional: 
valor calórico de 72 Kcal 
para porção de 10 g. 
Apresentar Registro no 
Ministério da Agricultura 
e selo SIF OU SISP. 
Apresentar ficha técnica 
do produto assinado 
(RT). Embalagem em 
caixa de papelão com 
sachês de plástico 
contendo 500g de 
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produto cada, com data 
de fabricação recente e 
data de validade visível. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

85 24 Balde 

Margarina 80% de 
lipídeos com sal 15 
quilos.  Margarina 
vegetal cremosa com 
sal. Composição: óleos 
vegetais, líquidos 
hidrogenados, água, sal, 
leite em pó desnatado 
e/ou soro de leite em pó 
reconstituído, vitamina A 
(15.000 U.I/Kg),  e beta 
caroteno, estabilizantes 
mono e diglicerídeos e 
lecitina de soja, 
conservador benzoato 
de sódio e/ou sorbato 
de potássio, aroma 
idêntico ao natural de 
manteiga, acidulantes 
ácido lático e ácido 
cítrico, antioxidante 
EDTA cálcio dissódico e 
corante natural de 
urucum e cúrcuma. Não 
contém glúten. 
Informação Nutricional: 
valor calórico de 72 Kcal 
para porção de 10 g. 
Apresentar Registro no 
Ministério da Agricultura 
e selo SIF OU SISP. 
Apresentar ficha técnica 
do produto assinado 
(RT). Embalagem em 
balde 15 Kg, com data 
de fabricação recente e 
data de validade visível. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

   

86 2 Pacote 

Melhorador de 
Farinha. Pacotes de 1 
kg. Ingredientes: 
Farinha de trigo, 
estabilizante estearoil-2-
lactil lactato de cálcio, 
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melhorador de farinha, 
ácido ascórbico e 
azodicarbonamida e 
enzima alfa-milase. 
Embalagem com Data 
recente de Fabricação e 
Validade mínima de 6 
meses. 

87 2 Pacote 

Mistura para Bolo 
Sabor Limão 
Ingredientes: Farinha de 
trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 
açúcar, amido 
(Streptomycesviridochro
mogenes e/ou 
Bacillusthuringiensis 
e/ou 
Agrobacteriumtumefacie
ns e/ou Zeamays), 
gordura vegetal, sal, 
fermentos químicos 
(bicarbonato de sódio, 
pirofosfato ácido de 
cálcio, fosfato 
monocálcico e fosfato 
ácido de alumínio e 
sódio), emulsificantes 
(ésteres de mono e 
diglicerídeos de ácidos 
graxos com ácido lático 
e ésteres de ácidos 
graxos com 
propilenoglicol) e 
aromatizante. Contém 
glúten. Alérgicos: 
contém derivados de 
trigo e soja. Pode 
conter centeio, 
cevada, aveia e leite. 
Embalagem contendo 
450 g. 

   

88 25 Lata 

Milho em conserva, 
com grãos inteiros, sem 
sujidades. Ingredientes: 
milho e salmoura (água 
e sal). Não contém 
glúten. Embalagem em 
lata contendo 3.100 Kg 
de peso líquido e 2 Kg 
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de peso drenado, 
devidamente rotulada e 
identificada nos 
aspectos qualitativo, 
quantitativo, data de 
validade, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação. As latas 
deverão ser 
apresentadas livres de 
alterações como 
amassados e ferrugens.  

89 10 Pacote 

Milho para canjica 
branca, embalado em 
pacote resistente, 
atóxico. Validade de no 
mínimo 6 meses a partir 
da data de fabricação, 
que não poderá ser 
superior a 15 dias da 
data de entrega. 
Embalagem contendo 
500 g. 

   

90 77 Pacote 

Milho para pipoca. 
Embalagem contendo 
500 g. De excelente 
qualidade. 

   

91 182 Sachê  

Molho de tomate, 
composto por tomate, 
Cebola, Açúcar Cristal, 
Sal Refinado, Amido de 
Milho, Óleo Refinado de 
Soja, Glutamato 
Monossódico, 
Conservador Sorbato e 
Potássio, Salsa e Alho. 
Não contém glúten. 
Embalagem contendo 2 
Kg. FORNECER 
AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

   

92 5.814 Sachê  

Molho de tomate, 
composto por tomate, 
Cebola, Açúcar Cristal, 
Sal Refinado, Amido de 
Milho, Óleo Refinado de 
Soja, Glutamato 
Monossódico, 
Conservador Sorbato e 
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Potássio, Salsa e Alho. 
Não contém glúten. 
Embalagem contendo 
340g. FORNECER 
AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

93 1 Pet 900 ml 

Óleo de milho 
(geneticamente 
modificado a partir de 
Bacillusthuringiensis 
e/ou 
Streptomycesviridochro
mogenes e/ou 
Agrobacteriumtumefacie
ns e/ou Zeamays) e 
antioxidante ácido 
cítrico. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. ALÉRGICOS: 
PODE CONTER SOJA. 

   

94 5.777 Pet 900 ml 

Óleo de soja refinado, 
de fim alimentício, com 
O% de gordura trans, 
sem colesterol, sem 
conservantes, embalado 
em pet plástica de 900 
ml, devidamente 
rotulado e identificado 
nos aspectos qualitativo, 
quantitativo, data de 
validade, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação. Obtido de 
matéria prima vegetal, 
em bom estado 
sanitário, devendo 
apresentar-se isento de 
substâncias estranhas à 
sua composição e a de 
componentes indicativos 
de alteração, 
apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor 
peculiares ao mesmo e 
isento de ranço e de 
outras características 
indesejáveis.   Não 
contém glúten.    
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95 34 Pacote 

Orégano Folha 
desidratada. Conservar 
em local seco, fresco e 
arejado. Embalagem de 
100 gramas de plástico 
transparente, 
impermeável e 
resistente. 

   

96 4 Lata 

Pêssego em Calda, 
Ingredientes: Pêssego 
em Calda Metades. Lata 
pesando 800 gramas 
peso líquido, com data 
de fabricação recente 
ao ato de entrega e 
validade mínima de 6 
meses. 

   

97 7 Pacote 

Pimenta do Reino 
Preta Moída 
Embalagem 
impermeável pesando 
30 g. 

   

98 2 Pacote 

Polvilho Doce 
fabricado a partir de 
matérias-primas sãs e 
limpas. Produto livre de 
matéria terrosa, 
parasitas, larvas e 
detritos animais e 
vegetais. Pacote de 
polietileno atóxico, 
resistente, contendo 
peso líquido de 500g. 

   

99 2 Pacote 

Polvilho azedo, 
fabricado a partir de 
matérias-primas sãs. 
Produto livre de matéria 
terrosa, parasitas, larvas 
e detritos animais e 
vegetais. pacote de 
polietileno atóxico, 
resistente, contendo 
peso líquido de 500g. 
Data de Fabricação 
recente ao ato de 
entrega. 

   

100 172 Pacote 

Queijo ralado, 
contendo leite 
padronizado, fermento 
láctico, sal, nitrato de 
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sódio (conservador), 
coalho e conservador 
ácido sórbico. Não 
contém glúten. 
Embalagem com 50 g, 
devidamente rotulada e 
identificada nos 
aspectos qualitativo, 
quantitativo, data de 
validade, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação. Produto de 
excelente qualidade. 

101 5 Bisnaga 

Requeijão em Bisnaga: 
Ingredientes: Requeijão 
Cremoso Tradicional. 
Creme de leite, massa 
coalhada para requeijão 
(leite desnatado e 
cloreto de sódio), sal, 
estabilizantes: 
pirofosfatotetrassódico e 
regulador de acidez, 
bicarbonato de sódio. 
Embalagem pesando 
1,5 kg em Bisnaga, 
devidamente rotulada, 
com data de fabricação 
recente ao ato da 
entrega, e validade 
mínima de 6 meses. 

   

102 90 Pacote 

Rosquinha, sabor coco, 
Farinha de Trigo 
Fortificada com Ferro e 
Ácido Fólico, Açúcar, 
Açúcar Invertido, Amido, 
Gordura Vegetal, Sal, 
Estabilizante Lecitina de 
Soja (INS 322), 
Fermentos Químicos 
Bicarbonato de Amônio 
(INS 503ii) e 
Bicarbonato de Sódio 
(INS 500ii), Acidulante 
Ácido Láctico (INS 270) 
e aromatizante. 
CONTÉM GLÚTEN. 
Embalagem contendo 
400 g. FORNECER 
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AMOSTRA DO 
PRODUTO. 

103 4 Pacote 

Sal Amoníaco, utilizado 
para panificação, 
normalmente em 
biscoitos e bolachas, 
mas também em alguns 
doces. Embalagem 
contendo 50 g. 

   

104 4.991 Pacote 

Sal refinado extra 
iodado, produto extraído 
de fontes naturais. 
Cloreto de sódio 
cristalizado inodoro, 
com cristais de 
granulação uniforme e 
sabor salino. 
Embalagem: pacote 
contendo 1 Kg. 
Características 
sensoriais próprias, em 
embalagem primária 
plástica e atóxica.  

   

105 120 Latas 

Sardinha com óleo, 
Ingredientes: Sardinhas, 
líquido de constituição 
ao próprio suco, óleo 
comestível e sal. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN.  O 
produto deve ser 
acondicionado em 
recipientes adequados 
às condições de 
processamento e 
armazenagem e que lhe 
assegure proteção; 
estes recipientes devem 
reunir as seguintes 
características: permitir 
o fechamento hermético 
e inviolável que garanta 
a integridade do 
produto, até o prazo de 
validade estabelecido; 
ser de material inócuo; e 
na inspeção visual não 
devem ser evidenciados 
defeitos que 
comprometam a 
integridade e a validade 
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do produto final; O 
produto também deve 
possuir o SIF (Selo de 
Inspeção Federal) 
emitido pelo Ministério 
da Agricultura. Data de 
fabricação recente à 
entrega. Produto de 
excelente qualidade. 
Embalagem 250 
gramas. 

106 205 
Garrafa Pet 
de 1 Litro 

Suco com Polpa de 
Fruta sem Açúcar 
sabor de caju: Polpa 
de Caju mínimo 100% e 
água. Diluição mínima 
1+9, semconservantes 
Pasteurizado. Validade 
de 6 meses se 
conservado em 
temperatura ambiente 
máxima 30ºC.Não 
contém glúten. 
Embalagem de 1 Litro 
devidamente rotulada. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

   

107 407 
Galão de 5 

Litros 

Néctar de Uva: Néctar 
de uva sem corantes, 
sem conservantes. Com 
adição de água e açúcar 
concentração mínima.  
Embalagem de 5 litros 
devidamente 
rotulada.Validade de no 
máximo 10 dias sob 
refrigeração. 
FORNECER AMOSTRA 
DO PRODUTO. 

   

108 515 
Galão de 5 

Litros 

Suco de Laranja 100% 
integral não 
pasteurizado, sem 
corantes , sem 
conservantes: Validade 
de no máximo 4 dias 
sob refrigeração. Não 
contém glúten. 
Embalagem de 5 litros 
devidamente rotulada. 
FORNECER AMOSTRA 
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DO PRODUTO. 

109 42 Pacote 

Trigo para Quibe: 
Embalagem pesando 
500 gramas, 
devidamente rotulada, 
com data de fabricação  
recente à entrega do 
produto e validade 
mínima de 6 meses. 

   

110 3 Pacote 

Uva Passa: Uva passa 
preta sem semente. 
NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. Informação 
Adicional: Produto 
controlado desde a 
origem. Embalagem 
pesando 500 gramas, 
devidamente rotulada, 
com data de validade 
mínima de 6 meses. 

   

111 227 Frasco 

Vinagre, fermentado 
acético de álcool com 
vinho branco e água. 
Vinagre branco, 
translúcido, de cor e 
sabor característico, 
obtido da fermentação 
acética de álcool com 
vinho branco e água. 
Contém conservador 
INS 224, corante natural 
INS 150d, acidez de 
4,0%. Embalagem 
contendo 750 ml, 
devidamente rotulada 
com data de validade 
visível, data de 
fabricação recente, 
marca e procedência de 
fabricação. Produto de 
excelente qualidade.  

   

VALOR TOTAL COTA PRINCIPAL R$  

 
I – O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
da abertura do envelope nº 1 (proposta). 
 
II – Declaramos que o VALOR DE CADA ÍTEM E O TOTAL DA PROPOSTA é irreajustável, 
e nele estão incluídos: 

a) os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais; 
b) as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e, 
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c) todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do 
objeto desta licitação. 

 
III – Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão nº 08/2021 e 
seus anexos, aos quais nos sujeitamos. 
 
 

 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
 
ENDEREÇO:  
 
CEP:                                    FONE:                                        FAX: 
 
 E-MAIL:                                                             CNPJ:           
 

 
 

_______________________, _____ de _________________ de 2021. 
(CIDADE) 

 
_______________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
 

NOME COMPLETO: CARGO: 

 
 

PESSOA CREDENCIADA OU AUTORIZADA PARA ASSINAR A FUTURA ATA 
 
INSERIR DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

Nome:                                                                     
CPF:                                                                        RG:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:  
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - COTA RESERVADA 
 
 
PROCESSO Nº 12/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
 
 
Apresentamos nossa proposta para o registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis, 
não perecíveis, gás P13 e P45, para aquisição futura e entrega parcelada, destinados aos 
diversos setores da Administração do Município de Taiaçu/SP, a seguir relacionados, de 
conformidade com as condições estabelecidas no edital pertinente:  

 

ITEM QTD. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 
UNIT. 

R$ 

VALOR 
SUBTOTAL 

R$ 

1 2.274 Kg 

Carne bovina tipo Coxão Duro, 
em cubos, iscas ou moído, 
magro, Corte de Primeira, 
congelado, com odor, sabor e 
cor característico, sem gorduras, 
ou sebos ou partes duras, isento 
de aditivos ou substâncias 
estranhas que sejam impróprias 
ao consumo, e que alterem suas 
características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). 
Embalagem com data de 
validade e peso estampada no 
pacote. Produto de excelente 
qualidade.  

   

2 2.800 Kg 

Coxa e sobrecoxa de frango 
com osso, em pedaços, com 
odor, sabor e cor característico, 
sem gorduras ou partes duras, 
congelado, isento de aditivos ou 
substâncias estranhas que 
sejam impróprias ao consumo, e 
que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), embalagem com 
data de validade e peso 
estampada no pacote e com % 
de água estipulada por lei. 
Produto de   excelente 
qualidade. OBS: Entregar o 
frango congelado.  
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3 1.340 Kg 

Peito de Frango, desossado 
tipo filé, com odor, sabor e cor 
característico, sem gorduras ou 
partes duras, cubinhos ou 
tirinhas, resfriado, embalagem 
com data de validade e peso 
estampada no pacote e com % 
de água estipulada por lei. 
Produto de   excelente 
qualidade.  

   

4 707 Kg 

Linguiça toscana, composta por 
carnes de porco selecionadas, 
sem pimenta, com odor, sabor e 
cor característico, sem gorduras 
ou partes duras, resfriada, 
embalagem com data de 
validade e peso estampada no 
pacote. Produto de excelente 
qualidade.  

   

5 925 Kg 

Pernil suíno sem osso, com 
odor, sabor e cor característico, 
sem gorduras ou partes duras, 
cubinhos ou pedaço inteiro, 
embalagem com data de 
validade e peso estampada no 
pacote e com % de água 
estipulada por lei. Produto de   
excelente qualidade. 

   

6 225 Pacote 

Açúcar refinado, de primeira 
qualidade, cristalino, 
acondicionados em pacotes de 
1Kg cada. Produto obtido de 
açúcar de cana, purificado por 
processo tecnológico adequado, 
classificado como açúcar amorfo 
de primeira. Isento de 
fermentação, matéria terrosas, 
parasitas e detritos animais ou 
vegetais, apresentando cor, odor 
e aspecto característico. 
Validade mínima de 12 meses, a 
partir da data de fabricação, que 
não poderá ser superior a 30 
dias na data de entrega. 
Embalagem: sacos de polietileno 
atóxico, reembalados em fardos 
de papel multifoliado com no 
máximo 10 Kg. 

   

VALOR TOTAL COTA RESERVADA R$  
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I – O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
da abertura do envelope nº 1 (proposta). 
 
II – Declaramos que o VALOR DE CADA ÍTEM E O TOTAL DA PROPOSTA é irreajustável, 
e nele estão incluídos: 

a) os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais; 
b) as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e, 
c) todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do 

objeto desta licitação. 
 

III – Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão nº 08/2021 
e seus anexos, aos quais nos sujeitamos. 
 

 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
 
ENDEREÇO:  
 
CEP:                                    FONE:                                        FAX: 
 
 E-MAIL:                                                             CNPJ:           
 

 
_______________________, _____ de _________________ de 2021. 

(CIDADE) 
 

_______________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

NOME COMPLETO: CARGO: 

DA EMPRESA 

PESSOA CREDENCIADA OU AUTORIZADA PARA ASSINAR A FUTURA ATA 
INSERIR DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

Nome:                                                                     
CPF:                                                                        RG:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:  
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ANEXO V 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU 
 

Ref. Procuração. 
 
                             ............................................, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 
..................................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) 
................................................................., portador (a) da Cédula de Identidade RG. 
............................... e do CPF ..................................., NOMEIA    E    CONSTITUI seu 
bastante procurador, o Sr.(a)....................................................., 
Portador (a) da Cédula de Identidade RG......................., e do CPF........................, a quem 
confere amplos poderes para representá-la perante a Prefeitura Municipal de Taiaçu, com 
amplos poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação acima 
identificada, inclusive apresentar proposta e declaração de atendimento dos requisitos de 
habilitação em nome da outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas 
etapas de lances, renunciar expressamente ao direito de recorrer, manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor 
recursos administrativos, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos necessários e pertinentes ao 
certame, em nome da outorgante, inclusive assinar contratos e demais compromissos 
relativos à licitação mencionada. 
Por ser verdade, firmamos a presente, para que produza os efeitos legais. 
 
 

...................., ....... de ..................... de ........... 
(Local e data) 

 
 

....................................................................... 
(nome e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
OBS: Para que esta procuração tenha validade, é necessário a apresentação, para 
conferência, dos documentos do outorgado, assim como cópia do contrato social ou registro 
de firma individual da outorgante, para identificação de seu representante legal que a 
subscreve. Após a conferência esses documentos serão devolvidos aos interessados. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
Processo de Licitação nº 12/2021 
 
 
À  
Prefeitura Municipal de Taiaçu 
Rua Raul Maçone, nº 306 – Centro 
Taiaçu – Estado de São Paulo 

 
 
Prezados Senhores, 

 
 

A empresa ____________________________________, com sede à 
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
___________________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 
___________________, DECLARA, para efeito do atendimento da exigência do inciso VII, do 
artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no edital e que entregarão os envelopes contendo a indicação do 
objeto e do preço proposto, para efeito de participação dos procedimentos de licitação. 

 
Atenciosamente, 
 
 
____________, ___ de _____________ de 2.021. 
 
 
________________________ 
 (Representante da licitante) 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
Processo de Licitação nº 12/2021 

 
 

À  
Prefeitura Municipal de Taiaçu 
Rua Raul Maçone, nº 306 - Centro 
Taiaçu – Estado de São Paulo 

 
 
Prezados Senhores, 
 
 

A empresa ____________________________________, com sede à 
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
___________________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 
___________________, através de seu representante legal, 
___________________________, CPF nº __________________, RG nº 
___________________, interessada em participar do processo de licitação, declara, sob as 
penas da lei, a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração pública. 

 
 
 
____________, ___ de _____________ de 2.021. 
 
 

 
_________________________ 

(Representante da licitante) 
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ANEXO VIII 
 

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 
__________________, com sede na _______________, n° ____, 

cidade de ________________ CNPJ n° ______________, vem através de seu representante 
legal infra-assinado, com fundamento no artigo 3° e seus parágrafos da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro 2.006, manifestar a sua opção pelo tratamento diferenciado e 
favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto. 

 
DECLARA, ainda, ser: 
 

 Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos 
incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

 
 Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos 

previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006. 
 
 

___________, ____ de __________ de 2.021. 
                                   (localidade) 
 
 
 

___________________________ 
(assinatura) 

 
     Nome: __________________ 
      
      RG: ____________________ 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 
Processo de Licitação nº 12/2021 

 
 

À  
Prefeitura Municipal de Taiaçu 
Rua Raul Maçone, nº 306 – Centro 
Taiaçu – Estado do São Paulo 

 
 
Prezados Senhores, 

 
 
A empresa ____________________________________, com sede à 

______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
___________________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 
___________________, DECLARA que dá pleno e total cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, tendo em vista que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

 
(Com a ressalva de que emprega menor, a partir dos quatorze anos, na 

condição de aprendiz). 
 

 
Atenciosamente, 
 
 
____________, ___ de _____________ de 2.021. 
 
________________________ 
 ( representante da licitante ) 

 
 
Nome : _____________________   Cargo : ________________________ 
RG nº ______________________         CPF nº ________________________ 

 
(Observação: o segundo parágrafo deverá ser aposto na declaração em caso afirmativo. Em 
caso negativo, o mesmo deverá ser suprimido.)  
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ANEXO X 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. __/2021 
 
 
O MUNICÍPIO DE TAIAÇU, inscrito no CNPJ sob nº 44.544.690/0001-45, com sede 
administrativa na Rua Raul Maçone nº 306, Centro, representado neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Mauricio Lofrano Geraldo, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 21.721.730, 
inscrito no CPF/RF sob nº 186.554.188-54, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, nº 
125, Centro, nesta cidade de Taiaçu, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 
__/2021, cujo objeto se constitui no registro de preços de gêneros alimentícios perecíveis, não 
perecíveis, gás P13 e P45, para eventual aquisição futura e entrega parcelada, destinados 
aos diversos setores da Administração do Município de Taiaçu/SP, RESOLVE, com 
fundamento nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, no Decreto Municipal nº ........, de ...... de 
....... de ......., registrar os preços da empresa ____________, com sede no ___________, 
telefone nº ___________, fax nº __________, representada por seu _________, o Sr.(a) 
_________________,  brasileiro(a), __________, residente e domiciliado(a) em 
_____________, RG nº _____________, CPF nº __________________, segundo a seguinte 
classificação por item, alcançada no procedimento licitatório em referência, observadas as 
condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas 
cláusulas que seguem: 
 

Item Quant. Unid. Descrição do Produto $ Unit. $ Total 

      

TOTAL R$  

 
 

1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS, GÁS P13 E P45 para aquisição futura e 
parcelada, destinados ao preparo da merenda escolar, distribuídos nas áreas do ensino 
fundamental e educação infantil, bem como para os serviços sociais do Fundo Municipal de 
Assistência Social, para os idosos do Centro de Convivência de Idosos e aos Departamentos 
da Administração. 

 
1.2. Os produtos registrados serão fornecidos parceladamente, no período 

compreendido de 4 (quatro) meses, de acordo com as autorizações de fornecimento, ordem 
de compra ou requisições expedidas pelo Município. 

  
1.3. A existência de preços registrados não obriga o Município a contratar, sendo 

facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
1.4. As quantidades constantes dos Anexos I e II são estimativas, não se 

obrigando a Administração pela aquisição total. 
 
1.5. A Ata de Registro de Preços terá de 4 (quatro) meses, a contar da data de 
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sua assinatura, podendo ser prorrogada pelo período máximo de 12 (doze) meses, incluídas 
eventuais prorrogações. 

 
1.6. O Município realizará durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de 

Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no 
mercado. 

 
1.7. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 
a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação o praticado no mercado; 
 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
1.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de 
contratação mais vantajosa. 

    
2. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
 
2.1.1. Automaticamente: 
 
2.1.1.1. por decurso de prazo de sua vigência; 
 
2.1.1.2. quando não restarem fornecedores registrados;  

 
2.1.1.3. quando caracterizado o interesse público.   
 
2.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de 

processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa: 
  
2.2.1. A pedido quando: 
 
2.2.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
2.2.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 

função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 
  

2.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados 
deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando: 
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2.2.2.1. o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 
licitatório; 

 
2.2.2.2. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 
2.2.2.3. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro 

de Preços; 
 
2.2.2.4. o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 

estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
2.2.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; 
 
2.2.2.6. o vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado. 
    
3. DA REVISÃO DOS PREÇOS 

 
3.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustustáveis pelo período de 

vigência desta ata. 
 
3.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o Município convocará o fornecedor visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

 
3.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 
 
3.4. Quando o preço de mercardo tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o Município poderá liberá-lo da obrigação assumida, sem aplicação de 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que 
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar 
os demais fornecedores para assegura igual oportunidade de negociação. 

 
3.5. Não havendo êxito nas negociações, o Município deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de 
contratação mais vantajosa. 

 
4. DA NOTA DE EMPENHO 

 
4.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho. 
 
4.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as 

condições exigidas para habilitação. 
 

4.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação. 
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4.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal. 

  
4.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 4.3, sem 

justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de 
todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, 
devendo a Administração cancelar o registro do licitante e convocar os remanescentes, 
observada à ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo, desde que a proposta se 
apresentar vantajosa. 

 
5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  
 
5.1. A entrega deverá ser diretamente na Cozinha Piloto, localizada na Rua Rui 

Barbosa, nº 1027, às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário compreendido entre as 7h 
e 11h, de acordo com a programação elaborada pelo setor responsável, correndo por conta 
da contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, além de outras decorrentes do fornecimento. OBSERVAÇÃO: 
Na entrega dos gêneros alimentícios perecíveis (carnes e frios) os itens deverão estar 
acondicionados em caixa térmica. 

 
5.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão da 

autorização de fornecimento. 
 
5.3. Os produtos deverão ser entregues em embalagens originais contendo as 

seguintes informações: data de fabricação e data de vencimento; número de registro emitido 
pelo órgão competente. 

 
5.4. O licitante vencedor garantirá a qualidade dos produtos pelo prazo 

estabelecido pelo fabricante. 
 
5.5. Os produtos serão recebidos provisoriamente no momento da entrega, para 

efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da entrega.  

 

5.6. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, dos produtos 

poderão ser recusados de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o 

recebimento provisório, e fazendo-se imediata comunicação escrita ao fornecedor.  

 

5.7. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi 

executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a 

fiscalização notificará por escrito a detentora para substituir, às suas expensas, os produtos 

recusados ou complementar eventuais itens faltantes.  

 

5.8. Se a detentora não substituir ou complementar o produto entregue em 

desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal da ata de registro preços 

encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com 

vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser 
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retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa. 

 

5.9. A detentora garantirá a qualidade de cada unidade do produto fornecido, 

obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do transporte, 

descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração. 

 
5.10. A detentora deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos 

valores totais em conformidade com o constante da correspondente autorização de 
fornecimento, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais 
arredondamentos. 

 
5.11. A empresa detentora deverá entregar os produtos, nas quantidades contidas 

nas respectivas Autorizações de Fornecimento, ficando vedado o acúmulo de pedidos para 
entrega posterior. 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
6.1. O Município obriga-se: 
 
a) designar o servidor responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do 

ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

 
b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora; 
 
c) efetutar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes da ata de das 

notas de empenho; 
 
d) zelar para que, durante a vigência da ata, a dententora cumpra com as 

obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação exigidas no 
processo licitatório; 

 
6.2. Para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da detentora da 

presente Ata de Registro de Preços fica designado o servidor __________________. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
7.1. São obrigações da subscritora da Ata, além daquelas explícita ou 

implicitamente contidas no presente documento, no termo de referência e na legislação 
vigente: 

 
a) entregar os produtos de acordo com as especificações e quantidades 

constantes desta Ata e com as características descritas na sua proposta; 
 
b) atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação do 

Município nos prazos estabelecidos no edital; 
 
c) não fornecer quantidade, especificação diversa da solicitada; 
 
d) substituir os produtos danificados em razão do transporte, descarga ou outra 
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situação que não possa ser imputada à Administração; 
 
e) responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais e 

tributários resultantes da execução do ajuste; 
 
f) responder por quaisquer danos pessoais e materiais causados por seus 

empregados à Administração e/ou terceiros na execução do ajuste; 
 
g) manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação 

exigidas no edital. 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação das 

notas fiscais/ fatura, de acordo com os quantitativos efetivamente entregues no período 
correspondente, mediante cheque nominal ou ordem de crédito bancária a favor da detentora. 

 
8.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 

apresentados ou outros necessários à liquidação da despesa contenham incorreções.  

 

 8.3. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e 
encerramento em dias de expediente normal na sede administrativa da Prefeitura Municipal 
de Taiaçu. 
 
 8.4. Condiciona-se o pagamento a: 
 
 I – apresentação da nota fiscal; 
 
 II – declaração da fiscalização ata de registro de preços de que os produtos foram 
entregues conforme o pactuado. 
 
 8.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver 
retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou 
indenização devida. 
 
 8.6. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme 
itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade responsável, pela pessoa 
indicada como responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização. 
 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de 

Taiaçu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
9.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de 

Taiaçu poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
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a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o 

certame, no todo ou em parte; 
 
b) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade; 
 
d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de 

empenho; 
 
e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão; 
 
f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 
 
g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
 
h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir indoneidade para contratar 

com a Administração Municipal; 
 
i) ficar evidenciada a prática de conluio. 
 
9.3. Fica facultado ao Município de Taiaçu, na hipótese de descumprimento por 

parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de 
entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da ata. 

 
9.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva 

do Senhor Prefeito Municipal, mediante instauração de processo administrativo, no qual se 
assegurem a defesa prévia e o contraditório. 

 
9.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a 

critério da Administração, a rescisão unilateral, em caso de formalização de contrato 
administrativo. 

 
9.6. O detentor da Ata reconhece os direitos do Município, nos casos de rescisão 

administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 
 
10. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
10.1. As despesas decorrentes da aquisição objeto desta Ata de Registro de 

Preço correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do 
município de Taiaçu, relativo ao exercício financeiro de 2021, observada a seguinte 
classificação: 02- Poder Executivo; 02.03-Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 02.03.01- 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 12.306.0004.2.058-Aquisição de Gêneros alimentícios 
para preparo e distribuição da merenda escolar; 3.3.90.30.00-Material de Consumo. 02- 
Poder Executivo; 02.03-Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 02.03.05. Esporte e lazer, 
27.812.0004.2.096- Promoção e/ou participação em competições esportivas; 3.3.90.30.00-
Material de Consumo. 02- Poder Executivo; 02.04- Fundo Municipal de Saúde; 02.04.01- 
Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0005.2.102- Manutenção dos serviços de atendimento 
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médico, ambulatorial e hospitalar; 3.3.90.30.00- Material de Consumo. 02-Poder Executivo; 
02.05-Fundo Municipal de Assistência Social; 02.05.01- Fundo Municipal de Assistência 
Social; 08.244.0006.2.130-Manutenção das atividades do CRAS; 3.3.90.30.00-Material de 
Consumo. 02-Poder Executivo; 02.01-Administração e Finanças; 02.01.01- Administração e 
Finanças; 08.244.0002.2.032-Manutenção dos serviços e custeios das ações do FSSM; 
3.3.90.32.00- Material, bem ou serviço de distribuição. 02- Poder Executivo; 02.02-Obras e 
serviços Municipais; 02.02.01- Obras e serviços Municipais; 04.452.0003.2.038- Manutenção 
dos Serviços funerários; 3.3.90.30.00- Material de Consumo. 02-Poder Executivo; 02.03-
Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 02.03.01- Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 
12.306.0004.2.056 - Manutenção dos serviços da cozinha Piloto; 3.3.90.30.00-Material de 
Consumo. 02- Poder Executivo; 02.01- Administração e Finanças; 02.01.01- Administração e 
Finanças; 04.122.0002.2.022- Manutenção do prédio sede da Administração; 3.3.90.30.00. 
Material de Consumo. 02- Poder Executivo; 02.01- Administração e Finanças; 02.01.01- 
Administração e Finanças; 04.122.0002.2.034- Promoção de eventos comemorativos, 
populares, religiosos, cívicos e culturais; 3.3.90.30.00. Material de Consumo. 02-Poder 
Executivo; 02.05-Fundo Municipal de Assistência Social; 02.05.01-Fundo Municipal de 
Assistência Social; 08.122.0006.2.120- Direção do Fundo Municipal de Assistência 
Social.3.3.90.30.00-Material de Consumo. 

 
10.2. FONTE DO RECURSO  
 
01 – TESOURO 
02 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS 
05 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pelo fornecedor, 

das condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos. 
 
11.2. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, a documentação e 

propostas apresentadas pelos licitantes. 
 
11.3. Quaisquer alterações na presente Ata somente poderão ser realizadas 

mediante apostilamento formalizado entre as partes. 
 
11.4. Fica eleito o foro da Comarca de Jaboticabal/SP para dirimir qualquer dúvida 

oriunda da execução deste ajuste. 
 
11.5. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente 

instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. 
 

Taiaçu,____ de ____ de 2021 
 
__________________________________                         ________________________ 
Prefeito Municipal                                                                                           Empresa 
 
Testemunhas: 
________________________                                              _______________________ 


