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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013 

 

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA 

MERENDA ESCOLAR 
 

Abertura dia 10 de Junho de 2013 às 09:00 horas 
 

O senhor João Márcio Pereira da Silva, Autoridade Competente, nomeado através da 
Portaria nº 61/2013 de 14 de março de 2013, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que se acha aberta, nesta municipalidade, licitação na modalidade PREGÃO 
(presencial), do tipo MENOR PREÇO - Processo nº 1673/2013, objetivando o 
Registro de Preços dos Produtos relacionados no Anexo I, que será regida pela Lei 
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com as 
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
anexos, que dele fazem parte integrante. 

 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na 
sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados 
que se apresentarem para participar do certame que será realizado no Departamento de 
Licitação, sito na Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro – Itirapuã/SP, iniciando-se 
às 09:00 horas do dia 10 de junho de 2013 e será conduzida pelo  Pregoeiro com o 
auxílio da Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 50/13 de 01 de março de 
2.013. 

 
OBS: NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS ENVIADAS VIA POSTAL. 
  
Unidade Requisitante: Coordenadoria da Merenda Escolar  

 
1. DO OBJETO 
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços dos Produtos constantes do 
Anexo I, observadas as especificações e quantidades ali estabelecidas, visando 
aquisições futuras. 
 
São partes integrantes desse edital, e deverão ser cumpridas como se no corpo do edital 
estivessem, exceto quando eventualmente contrariarem o mesmo: 
a)Anexo I – Termo de referência/Projeto Básico / Especificação do objeto; 

b)Anexo II – Modelo de Declaração de fatos impeditivos, com modelo para Micro 

Empresa – ME e, Empresa de Pequeno Porte - EPP; 

c)Anexo III – Modelo de Declaração de que não emprega menor nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição; 

d)Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 



Prefeitura Municipal de Itirapuã 
ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

2 

 

e) Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços 

f) Anexo VI – Minuta da Proposta. 

 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta licitação, as pessoas jurídicas que explorem ramo de 
atividade compatível com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas neste 
edital e seus anexos. 
 
2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados 
que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 
2.2.1. Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 
2.2.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
2.2.3. Estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extra-judicial, que se 
encontrem sob concurso de credores ou em dissolução ou  liquidação; 
 
2.2.4. Tenham sido declaradas inidôneas, em qualquer esfera de Governo, para licitar 
ou contratar com a administração Pública, desde que o ato tenha sido publicado no 
Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, pelo órgão 
que o praticou, bem como as que tenham sido punidas com suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Itirapuã. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura;  
b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea 
"a", que comprove os poderes do mandante para a outorga; 
c) declaração de inexistência de fatos impeditivos de acordo com modelo estabelecido 
no Anexo II deste Edital. 
 
3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto.  
 
3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  
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3.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 
Pregoeiro. 
3.5 A proponente deverá, no ato do credenciamento, apresentar as amostras (pelo 
menos uma unidade de cada item), dos produtos por ela cotados. 
 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO 
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  
 
Envelope nº 1 – Proposta 
Pregão para Registro de Preços nº 17/2013 
 Processo nº 1673/2013 
 
Envelope nº 2 – Habilitação 
Pregão para Registro de Preços nº 17/2013 
Processo nº 1673/2013 
 
4.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e 
ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, 
juntando-se a procuração.  
 
4.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por funcionário 
municipal desta Prefeitura apto para tanto.   
 
5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  
a) nome, endereço, CNPJ; 
b) número do processo e do Pregão para Registro de Preços; 
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e 
modelo do produto cotado, em conformidade com as especificações deste Edital; 
d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 
extenso, até duas casas decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão 
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data do 
certame.  
f) A proposta deverá também obrigatoriamente ser apresentada em CD não regravável, 
em arquivo XLS, conforme modelo disponível para Download no site 
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www.itirapua.sp.gov.br, DEVENDO SER RESPEITADA A ESTRUTURA NA 
SUA INTEGRIDADE. Somente poderão ser preenchidos os campos referentes a 
valor UUNNIITTÁÁRRIIOO  EE  MMAARRCCAA, os demais NÃO PODERÃO SER EM HIPÓTESE 
ALGUMA ALTERADOS. O CD deverá ser identificado com etiqueta ou selo onde 
deve constar o nome da empresa (razão social), CNPJ, endereço e telefone. O CD 
constituirá a proposta e deverá ser acondicionado dentro do mesmo envelope dela. 
 
5.2. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO" 
O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a:  
 
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial; 
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem; 
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.  
 
6.1.1 Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem não precisarão 
constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para 
o credenciamento neste Pregão.  
 
6.2. REGULARIDADE FISCAL  
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
c) certidões de regularidade de débito com a Fazenda do Município e Fazenda Estadual 
em nome da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; nas hipóteses em que 
os Municípios emitam as certidões de cadastro mobiliário e imobiliário separadamente, 
a licitante deverá apresentar ambas as certidões para atendimento deste item; Caso não 
haja imóvel em nome da licitante, será necessário apresentar certidão de inexistência de 
imóvel emitido pela Prefeitura da sede. 
d) certidões de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) 
e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
e) certidões de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e com a 
Procuradoria da Fazenda Nacional. 
f) Prova de regularidade trabalhista, conforme Lei 12440, de 07 de julho de 2011;  
 
6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

http://www.itirapua.sp.gov.br/
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a) certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica;  
 
6.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que não emprega menor, conforme modelo constante do Anexo 
III deste Edital. 
b) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração. 
 
6.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  
6.5.1. Os interessados já cadastrados na Prefeitura Municipal de Itirapuã, na 
correspondente especialidade, deverão apresentar o respectivo comprovante de registro 
cadastral, acompanhado dos documentos que tenham sido apresentados para o 
cadastramento e que já estejam com os respectivos prazos de validade, na data de 
apresentação das propostas, vencidos.  
 
6.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas.  
 
7.      DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame. 
 
7.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão a Pregoeiro, em envelopes 
separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  
 
7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  
 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  
c) com preços excessivos (manifestamente superiores ao limite de preços do mercado), 
tornando-se como parâmetro à “estimativa de valor” efetuado pelo Setor de Compras 
do Município. 
 
7.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As 
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  
 
7.5. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes.  
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7.6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios:  
 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores 
àquela; 
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 
3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  
 
7.7. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços.  
 
7.7.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances.  
 
7.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores 
à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,01 
(um centavo), aplicável inclusive em relação ao primeiro.  
 
7.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances.  
 
7.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado.  
 
7.11. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço.  
 
7.12. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito.  
 
7.12.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante. 
 
7.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 
os documentos de habilitação do respectivo proponente.  
 
7.14. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  
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a) substituição e apresentação de documentos, ou 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
 
7.15. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.  
 
7.16. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada.  
 
7.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
 
7.18. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.  
 
7.19. No preço proposto deverão estar incluídos todos os custos relacionados com 
salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, tributos e contribuições, e 
todos os demais impostos, taxas, fretes e outras despesas decorrentes de exigência legal 
ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, além dos materiais consumíveis 
e a depreciação dos equipamentos e bens duráveis. 
 
7.20. Em seguida, abrirá os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá 
sobre as respectivas habilitações, observadas as disposições retro. As habilitadas serão 
incluídas na ata de registro de preços, observada a ordem de classificação, a que alude o 
subitem 7.10 supra.  
 
7.21. Constatado o atendimento às exigências do edital (especificação e 
documentação), passarão a ser analisadas as amostras dos produtos oferecidos pela(s) 
vencedora (s), que deverão ser apresentadas, já no credenciamento. 
 
7.22 Comprovado que as amostras dos produtos atendem integralmente as exigências 
Constantes do Termo de Referência serão elas consideradas aprovadas, por Comissão 
especialmente designada para este fim, o que será lavrado em ata e o objeto será 
adjudicado a ela(s). O(s) proponente(s), após a homologação, será (ão) convocado(s) 
para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data da convocação. 
 
7.23 No caso do não atendimento das exigências constantes do Termo de Referência e, 
portanto, da reprovação da (s) amostra(s), perde o proponente o direito à adjudicação, 
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sendo chamada a classificada imediatamente posterior e assim por diante, até que se 
encontre aquela que atenda todos os requisitos do edital, sendo a ela adjudicado e 
homologado o objeto do certame, fato a ser lavrado em ata. 
 
7.24 Uma vez homologado o processo o(s) O(s) proponente(s), após a homologação, 
será (ão) convocado(s) para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação  
 
8. DO TRATAMENTO ASSEGURADO ÀS “ME´s” ou “EPP`s” 
8.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de pequeno porte, conforme previsto na lei Complementar 
n° 123/2006. 
 
8.1.2 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), 
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam 
gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e VI da referida Lei, é necessário, à 
época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos para 
classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da 
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo IV. 
 
8.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta de menor preço. 
 
8.3.  Para efeito do disposto no item 8.2 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 
 
8.3.1. A “ME” ou “EPP” melhor classificada será convocada para apresentar nova 
proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (Cinco) minutos, após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta 
inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame; 
 
8.3.2. Não ocorrendo interesse da “ME” ou “EPP” em formular nova proposta, na 
forma do item 8.3.1., serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese do item 8.2., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e  
 
8.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas “ME” ou “EPP” que se 
encontrem no intervalo estabelecido no item 8.2., será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 
 
8.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 5.4.8.3, desde que 
exauridas todas as empresas enquadradas como “ME” ou “EPP”, do intervalo 
estabelecido no item 5.4.8.2, voltará à condição de primeira classificada, a empresa 
autora da proposta de menor preço originalmente apresentada.  
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8.5. O disposto neste item 8 somente se aplicará quando a proposta de menor valor 
não tiver sido apresentada por uma “ME” ou “EPP”. 
 
9. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
9.1. Não serão conhecidas as impugnações, pedidos de esclarecimentos e os recursos 
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado ou 
não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 

9.1.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão. 
 
9.1.2. o Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 horas e, sendo 
acolhida, será definida e publicada nova data para realização do certame. 
 
9.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão, de 

forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de três dias para apresentar razões de recurso, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-

razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa dos seus interesses. 

 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do 

direito de recurso. Não será concedido prazo para recursos ou pedidos de 

esclarecimentos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

9.4. Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo do item 

em que foi apresentado o recurso até a sua decisão. O acolhimento de recurso 

importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10. DA ENTREGA E ACEITAÇÃO OBJETO LICITADO 

10.1 As entregas ocorrerão parcialmente, conforme solicitação emitida pela 
Contratante, nas quantidades especificadas na requisição, após vistoria e verificação da 
qualidade que comprove a adequação do objeto aos termos do Edital, observado o 
disposto no Art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
 
10.2 A Contratada deverá entregar os produtos em até 05 (cinco) dias após o 
recebimento da Autorização para Fornecimento, na Cozinha Piloto  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  
MMuunniicciippaall  ddee  IIttiirraappuuãã,,  ssiittoo  àà  RRuuaa  DDoozziittoo  MMaallvvaarr  RRiibbaass,,  55000000  ––  CCeennttrroo..  
  
 11. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 



Prefeitura Municipal de Itirapuã 
ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

10 

 

11.1. Fornecer todos os materiais cotados em estrita conformidade com as 
especificações exigidas no Anexo I deste Edital; 
 
11.2. Fornecer o produto, de acordo com os parâmetros da especificação do anexo I, 
durante toda a vigência da ata de registro de preços. 
 
11.3. Demais Obrigações conforme termo de referência; 
 
12. PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1. A licitante que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições da licitação 
para a qual sagrou-se vencedora ficará sujeita, garantida a prévia defesa, às penalidades 
previstas no art. 7.º da Lei n.º 10.520/02, bem como nos art. 86 e 87 da Lei n.º 
8.666/93, quais sejam: 

a) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso 
injustificado, sobre o valor total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 
mês pela permanência do atraso ou fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
12.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com Prefeitura Municipal de Itirapuã, por prazo não superior a 05 (cinco) 
anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
12.3. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste Capítulo, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora). 
 
DEFESA PRÉVIA 
12.4. Da aplicação das penas definidas neste Capítulo, caberá a defesa prévia no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis da intimação da intenção de punir, salvo no caso de declaração 
de inidoneidade, quando o citado prazo será de 10(dez) dias da abertura de vista.  
 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.5. Da aplicação das penas definidas nos itens acima, exceto na hipótese de 
declaração de inidoneidade, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
intimação do ato, ao Prefeito Municipal de Itirapuã, por intermédio da autoridade que 
praticou o ato, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou nesse mesmo prazo 
encaminhá-lo devidamente informado para apreciação e decisão, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis contado do recebimento do recurso. 
 
DESCONTO DO VALOR DA MULTA 



Prefeitura Municipal de Itirapuã 
ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

11 

 

12.6. As multas deverão ser depositadas e comprovadas junto a Prefeitura Municipal 
de Itirapuã, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação 
oficial da aplicação da penalidade. 
 
12.7. Se o valor da multa não for depositado no prazo acima, será automaticamente 
descontado das parcelas subsequentes de preço a que a CONTRATADA vier a fazer 
jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso os créditos da 
CONTRATADA sejam insuficientes, a multa será cobrada judicialmente. 
 
13. DO PAGAMENTO  
13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega das 
mercadorias. A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar a respectiva nota 
fiscal, devidamente validada pela Gestora do Contrato, senhorita Gislene Maria da 
Silva. Juntamente com a nota fiscal, a Contratada deverá apresentar ainda prova de 
regularidade junto ao INSS e FGTS, comprovando, dessa forma, estar mantendo as 
condições de habilitação, conforme declaração apresentada no certame.  
 
13.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação 
válida.  
 
13.3. O pagamento será feito por meio de cheque nominal à empresa ou mediante 
crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA.  
 
13.4. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção 
monetária, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, 
calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso verificado.  
 
13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com os pagamentos pendentes, sem 
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza; 
 
13.6. A Prefeitura Municipal de Itirapuã só efetuará o pagamento se, no ato da 
atestação, os produtos fornecidos estiverem em perfeitas condições de uso e de acordo 
com as especificações apresentadas e aceitas. 
 
14.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos 
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Itirapuã para o 
exercício de 2013, no elemento de despesa da seguinte dotação orçamentária: 
 
02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL 

Funcional Programática – 123610014.2009 

- 3.3.90.30 – Material de Consumo 

Ficha – 174 
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02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL – CONVÊNIOS  

Funcional Programática – 123610014.2009 

3.3.90.30 – Material de Consumo 

Ficha 074 – Recurso Federal 

 

023.03.04 – ENSINO MÉDIO 

Funcional Programática – 123620018.2021 

- 3.3.90.30 – Material de Consumo 

Ficha – 81 

 
15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
15.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preço, com o 
fornecedor primeiro classificado, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos 
propostos. 
 
15.2. O fornecedor será convocado formalmente, sendo devidamente informado sobre 
o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
 a) o prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito. 
15.3. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer 
ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 5 dias úteis, contados 
da data da convocação, sem prejuízo das punições previstas neste edital e seus Anexos, 
a Prefeitura Municipal de Itirapuã registrará o licitante que aceitar manter o preço do 
primeiro classificado na licitação, mantida a ordem de classificação. 
 
15.4. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de 
compromisso de fornecimento, e terá validade até 31 de dezembro de 2013, a partir 
de sua assinatura. 
 
16. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 
16.1. A convocação do Proponente pela Prefeitura Municipal de Itirapuã será 
formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para 
retirar o respectivo pedido. 
 
16.2. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, 
não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na 
Ata de Registro de Preço, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus 
Anexos. 
 
16.3. Quando comprovada a hipótese acima, a Prefeitura Municipal de Itirapuã 
poderá indicar o próximo licitante melhor classificado que aceitar fornecer pelo preço 
registrado ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo 
administrativo para aplicação de penalidades. 
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17. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
17.1. As aquisições e/ou contratações poderão sofrer acréscimos/reduções de até 
25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de 
Preços. 
 
17.2. Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de 
registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.  
 
17.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
18. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
18.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas 
na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços 
praticados no mercado. 
 
18.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
18.3. Comprovada à redução dos preços praticados no mercado nas mesmas 
condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, 
o Proponente registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Itirapuã para a 
devida alteração do valor registrado em Ata. 
 
19 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO PROPONENTE 
19.1. O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, da 
seguinte forma: 
     19.1.1. A pedido, quando: 
     19.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 19.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações. 
 19.1.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Itirapuã, quando: 
 19.1.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste 
se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
 19.1.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida 
no processo licitatório; 
 19.1.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 19.1.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
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 19.1.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
 19.1.2.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata  de Registro de Preço ou nos pedidos dela 
decorrentes. 
19.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal 
de Itirapuã fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos 
proponentes a nova ordem de registro. 
 
20.  DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇO 
20.1. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada 
automaticamente: 
 a) por decurso de prazo de vigência. 
 b) quando não restarem fornecedores registrados. 
 
21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
Prefeitura Municipal de Itirapuã revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
21.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 
 
21.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo. 
 
21.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 
 
21.5. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem 
a legislação vigente e não comprometam a lisura da Licitação. 
 
21.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

21.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
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21.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital. 
 
21.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste Edital será o da Comarca de Patrocínio Paulista. 
 
21.10. Demais disposições deste edital encontram-se descritas no Anexo I deste edital. 
 

Itirapuã - SP, 24 de maio de 2013. 

 

João Márcio Pereira da Silva   
Autoridade Competente 
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ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. DO OBJETO: 
1.1. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, 
DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, conforme 
necessidade do município. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA: 
2.1. Os produtos, objeto deste edital, comporão a merenda escolar a ser servida aos 
alunos da Rede Pública de Ensino,  
3.  ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES: 

3.1 ESPECIFICAÇÕES 

Item Discriminação Unidade Quantidade  

1 

Achocolatado em pó, pcte de 400 gr Ingredientes 
açúcar cristal, cacau em pó, ferro, maltodextrina, 
estabilizante (lecitina de soja) e aromatizante 
(aroma idêntico ao natural  de baunilha), não 
contem glúten. Informação Nutricional Carboidrato 
19 g dos quais açúcares 19 g ferro 4, 2 mg. Unidade 
de Fornecimento: pcte de 400 gr 

Pcts 1.400 

2 

Açúcar cristal, pcte 5 kg, origem vegetal sacarose de 
cana de açúcar: Informação Nutricional: 
Carboidratos 5 g não contem quantidade 
significante de proteínas Gorduras Totais Gorduras 
saturadas gorduras Trans Fibras alimentares e 
Sódio. Unidade de Fornecimento: pcte de 5 kg 

Pctes 500 

3 

Açúcar refinado origem vegetal sacarose de cana de 
açúcar, pcte 1 kg Informação Nutricional: 
carboidrato 5 g não contém quantidade significativa 
de proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, 
gorduras trans, fibras alimentar e sódio. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 1 kg 

Pcte 10 

4 
Alho a granel, caixa c/ 10 kg. Unidade de 
Fornecimento: caixa c/ 10 kg Caixa 10 

5 

Amendoim grão inteiro, descascado, tipo 1; 
Informação  Nutricional: carboidrato 4,0 g proteína 
18 g gorduras totais 30 g gorduras saturadas 5,2 g 
gordura trans 0 g fibra alimentar 2,0 g sódio 30 mg. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 1 kg. 

Pctes 15 
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6 

Amido de milho, caxinha de 500 gr, Informação 
Nutricional: carboidrato 17 g, não contém 
quantidade significativa de proteína, gorduras 
totais, gorduras saturadas, gorduras trans fibra 
alimentar e sódio. Ingrediente amido. Não contém 
glúten Unidade de Fornecimento: pcte de 500 gr. 

Pctes 20 

7 

Arroz agulhinha produto longo, fino de primeira 
qualidade. O produto deverá obedecer a portaria nº 
269, de 17/11/88 e anexos, complementares pelas 
portarias nº 01 de 09/01/89, nº 80 de 10/04/92 e nº 
10, de 12/04/96, do Ministério da Agricultura – M.A 
para arroz beneficiado e polido do tipo 1, para 
efeito de  classificação e deverá ser da safra 
corrente, deverá se apresentar em bom estado de 
conservação. O produto após preparo, conforme 
instrução da embalagem, devera apresentar – se 
com grão inteiros e cozimento uniforme. 
Acondicionados em saco plástico de atóxico, 
contendo informação nutricional: carboidrato 40 gr, 
proteína 3,6 g gordura saturada 0 g,  gordura trans 
0 g, fibra alimentar 0,7 g, sodio 25 mg. Não contem 
glúten. Unidade de Fornecimento: pcte de 5 kg 

Pctes 2.000 

8 

Bolacha doce maizena, pcte 200 gr Ingredientes 
farinha de trigo enriquecida c/ ferro e acido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido sal 
fermentado químico (bicarbonato de amonio, 
bicarbonato de sódio e perofosfato acido de sódio) 
estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha 
protese (INS 110) e aromatizante. Contém glúten: 
Informação Nutricional: Carboidrato 22 g proteína 
2, 4 g Gorduras Totais 3, 6 g Gordura saturada 1, 6 g 
Gorduras Trans 0 g Gorduras monoinsaturadas 0 ,9 
g Gorduras poliinsaturadas 1, 0 g Colesterol 0 mg 
Fibras alimentares 0, 6 Sódio 100 mg. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 200 gr. 

Pctes 2.100 

9 

Bolacha rosquinha aromatizada artificialmente côco 
ou leite, pcte de 400 gr: Ingredientes farinha de 
trigo enriquecida c/ ferro e acido fólico açúcar 
amido de milho gordura vegetal hidrogenada açúcar 
invertido, sal , fermento químico (bicarbonato de 
sodio e amônio) estabilizante lecitina de soja e 
aromatizantes. Contém glúten Informação 
Nutricional: Carboidrato 22 g Proteína 2, 2 g 
Gordura totais 2,2 g Gordura saturadas 0, 7 g 
Gorduras Trans  0 g Fibra alimentar 1, 5 g Sódio 79 
mg. Unidade de Fornecimento: pcte de 400 gr. 

Pctes 2.100 
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10 

Bolacha salgada cream e craker c/ 200 gr de 
gorduras trans na porção: Informação Nutricional 
Carboidrato 20 g Proteína 3, 6 Gorduras Totais 4,1 g 
Gorduras Saturada 1, 9 g Gorduras trans 0 g Fibras 
alimentar 0, 8Sodio 291 mg. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 200 gr. 

Pctes 1.000 

11 

Chá erva matte natural, cxinha de 200 gr; 
Ingredientes folhas e talos  de ervas – matte tostada 
(ilex paraguariensis, St . hil) não contém glúten 
Informação Nutricionais potassio 37 mg não contém 
qualidade significativa de valor energético, 
carboidrato, proteina, gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 200 gr. 

Pcte  40 

12 

Chocolate granulado, pcte 500 gr; Ingrediente 
açúcar , gordura vegetal, cacau em pó, sal, aroma 
de baunilha. Não contém glúten; Informação 
Nutricional carboidrato 1,8 g proteína 0 g gorduras 
totais 0 g gorduras saturadas 0 g gorduras trans 0 g 
fibra alimentar 1,2 g sódio 0 mg. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 500 gr. 

Pctes 5 

13 

Côco ralado em flocos integral desidratado, não 
acrescido de açúcar, pcte de 100 gr: Ingredientes: 
polpa de côco desidratado. Conservador INS 223: 
Informação Nutricional: carboidrato 1,2 g proteína 
1,0 g gorduras totais 8,2 g gorduras saturadas 7,6 g 
gorduras trans 0 g colesterol 0 mg fibra alimentar 
1,2 g não contém quantidade significante de sódio. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 100 gr.  

Pctes 15 

14 

Creme de leite, caixinha de 300 gr; Ingredientes 
creme de leite e estabilizante fosfato de dissodico. 
Não contém glúten. Homogeneizado. Informação 
Nutricional: carboidrato 0 g proteína 0 g gorduras 
totais 3,8 g gorduras saturadas 2,4 g gorduras trans 
não contém fibra alimentar 0 g sódio 6,7 mg. 
Unidade de Fornecimento: lata de 300 gr.  

Caixinha 15 

15 

Ervilha em conserva, lata 3.1 kg: Ingredientes 
ervilhas e salmoura (água, sal e açúcar). Não 
contém glúten. Informação Nutricional Carboidrato 
22g Proteína 7, 5 g Gorduras Totais 0, 7 g Gorduras 
saturadas 0 ,8 g Fibra alimentar 1, 6 g Sódio 505, 8 
mg. Unidade de Fornecimento: lata de 3.1 kg 

Latas 140 

16 

Extrato de tomate, lata 4.08 kg: Ingredientes 
tomate, açúcar e sal; não contém glúten: 
Informação Nutricional: Carboidrato 4,2 g Proteína 
0, 9 g Gorduras Totais 0 g Gorduras saturadas 0 g 
Gordura Trans 0 g Fibra alimentar 0 , 9 g Sódio 130 
mg. Unidade de Fornecimento: lata de 4.08 kg. 
Unidade de Fornecimento: lata de 4.08 kg 

Latas 370 
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17 

Farinha de milho, pcte de 1 kg, Informação 
Nutricional: carboidrato 43 g, proteína 0,9 g 
gorduras totais 0 g gordura saturadas 0 g gorduras 
trans 0 g fibra alimentar 5, 2 g e sódio 13 mg. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 1 kg 

Pctes 40 

18 

Farinha de trigo, pcte 1 kg: Ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida c/ ferro e acido fólico (vitaminaB 
9). Contém glúten Informação Nutricional: 
carboidrato 38 g proteína 5,0 g gorduras saturadas 
0 g gorduras totais 0 g gorduras trans 0 g fibra 
alimentar 1,0 g ferro 2,1 g acido fólico 75 ug. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 1 kg 

Pctes 30 

19 

Feijão carioca tipo 1 pcte de 2 kg; Informação 
Nutricional: Carboidrato 16 g; Proteína 7 g; 
Gorduras Totais 0 g; gorduras Saturadas 0 g; Fibra 
alimentar 8, 0; Sódio < 5mg. Unidade de 
fornecimento: pcte de 2 kg 

Pctes 700 

20 

Fermento biológico fresco p/ pão, pcte de 500 gr; 
fresco em tablete. Unidade de Fornecimento:   pcte 
de 500 gr 

Pctes 4 

21 

Fermento em pó químico; lata de 250 g; 
Composição do fermento em pó bicabornato de 
sódio, fosfato monocálcio, amido de milho ou fecula 
de mandioca e carbonato de cálcio, Não contém 
gluten. Unidade de Fornecimento: pote de 250 gr 

Latas 10 

22 

Fubá; farinha de milho fina pcte de 500 gr; 
Ingredientes farinha de milho, ferro acido fólico 
(vitamina B9), não contém glúten Informação 
Nutricional: Carboidrato 37 g Proteína 3,4 g 
Gorduras Totais 0, 9 g Gorduras saturadas 0 g 
Gorduras Trans 0 g Fibra alimentar 2, 4 g Sódio 0 mg 
Ferro 2, 1 ug. Unidade de Fornecimento: pcte de 
500 gr. 

Pctes 50 

23 

Leite condensado, caixinha 395 gr; Ingredientes 
leite integral, açúcar e lactose; não contém glúten; 
Informação Nutricional: carboidrato 11 g proteína 
1,4 g gorduras totais 1,6 g gordura saturadas 1,0 g 
gordura trans não contém , fibra alimentar 0 g sódio 
20 mg cálcio 52 mg. Unidade de Fornecimento: lata 
de 395 gr 

Caixinhas 10 
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24 

Leite em pó integral, pcte de 400 gr Ingredientes 
maltodextrina, soro de leite, leite em pó integral, 
fosfato tricalcio (antiumetante), vitamina (C, D, A), 
pirofosfato de ferro aromatizado: Informação 
Nutricional: Carboidrato 20 g Proteína 2, 3 g 
Gordura Totais 1, 7 g Gorduras saturadas 0, 89 g 
Fibras alimentares 0 g Sódio 97 mg calcio 400 mg 
Ferro  2, 1 mg vitamina A 90 mcg RE, vitamina D 0, 
75 mg, vitamina C 6, 75 mg. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 400 gr 

Pctes 2.100 

25 

Macarrão formato ave maria, pcte de 500 gr, 
Ingredientes sêmola de trigo enriquecido c/ ferro e 
acido fólico (vitamina B 9) e corante natural de 
cúrcuma. Pode conter traços de ovo, Contém 
glúten: Informação Nutricional: carboidrato 59 g 
Proteína 8, 5 g; Gorduras Totais 0,9 Gorduras 
Saturada 0, 4 g, Gorduras Trans 0 g Fibras alimentar 
3, 0 Sódio 20 mg. Unidade de Fornecimento: 500 gr 

Pctes 1.100 

26 

Macarrão formato pene e parafuso, pcte 500 gr: 
Ingredientes sêmola de trigo enriquecido c/ ferro  e 
ácido fólico (vitamina B9) e corante natural de 
cúrcuma. Contém glúten: Informação Nutricional: 
Carboidrato 59 g; Proteína 8,5 g Gorduras Totais 0, 
98 Gorduras Saturada 0, 4 g; Gorduras Trans 0 g; 
Fibra Alimentar 3,0 g; Sódio 20 mg. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 500 gr 

Pctes 2.200 

27 

Margararina c/ sal cremosa c/ 70% lipideos contém 
gordura vegetal, c/ aroma identico ao natural, pote 
de 500 gr: Informação Nutricional:Carboidarto 0 g 
Proteína 0 g Gorduras Totais 7, 0 g Gorduras 
saturada 2, 0 g Gorduras trans não contem 
Colesterol 0 mg fibra alimentar 0 g Sodio 55 mg 
vitamina A 45 mcg vitamina D 0, 08 mcg vitamina E 
0, 15 mg. Unidade de Fornecimento: pote de 500 gr 

Potes  400 

28 

Milho para canjica classe amarela, despeliculada 
tipo 1; pcte de 500 gr carboidrato 71 g proteína 9 g 
gorduras totais 0 g gorduras saturadas 0 g gorduras 
0 g gorduras trans 0 g fibra alimentar 2,2 g  calcio 0 
mg sódio 0 g; milho p/ canjica. Não contém glúten. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 500gr 

Pctes 50 

29 
Milho para pipoca, saco de 23 kg. Unidade de 
Fornecimento: 23 kg Sacos 2 
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30 

Milho verde em conserva, lata 3.1 kg; Ingredientes 
milho verde salmoura (água e sal) não contem 
glúten. Informação Nutricional carboidrato 25 g 
Proteína 4, 2 g Gorduras Totais 1, 5 g Gordura Trans 
0 g Fibra alimentar 2, 7 g Gordura saturada 0 g 
Sódio 606 mg. Unidade de Fornecimento: lata de 
3.1 kg 

Latas 160 

31 

Cereal para alimentação infantil c/ probiotico; pcte 
230 gr; Ingrediente farinha de milho enriquecido c/ 
ferro e ácido folico, açúcar, sais minerais (fosfato de 
sódio dibasico, carbonato de cálcio, sulfato de 
zinco, fumarato ferroso) vitamina (vitamina C, 
niacina, vitamina E, acido pantotenico vitamina A, 
vitamina B1, vitamina B6, acido filico vitamina D) 
pro biótico e aromatizante vanilina contem glúten, 
contém traços de leite. Informações Nutricional: 
carboidrato 18 g proteína 1,1 g gorduras totais 0 g 
gorduras trans não contém fibra alimentar 0 g sódio 
49 mg cálcio 58 mg ferro 6,6 mg zinco 3,0 mg 
fósforo 43 mg vitamina A 295 ug RE vitamina D 3,7 
ug vitamina C 22 mg vitamina E 2,0 mg TE vitamina 
B1 0,22 mg vitamina B 6 0,07 mg Niacina 2,9 mg 
Acido pantotenico 1,3 mg acido fólico 42 ug. 
Unidade de Fornecimento:  pcte de 230 gr 

Pctes  30 

32 

Óleo de soja refinado tipo 1, frasco 900 ml: 
Ingrediente óleo refinado (geneticamente 
modificado a partir de Agrosbacterium sp), 
antioxiadnte tecbutil hidroquinona e acido cítrico, 
rico em ômega 3: Informação Nutricional: 
carboidrato 0g Proteína 0 g Gorduras Totais12 g das 
quais 22% Gordura Trans não contem Gordura 
Monoinsaturada 3g Gordura poliinsaturas 7 g 
Colesterol 0 mg Fibra alimentar 0 g Sódio 0 mg 
vitamina Emg . Unidade de Fornecimento: frasco de 
900 ml 

Frasco 800 

33 Ovos brancos, dúzias Duzias 12 

34 

Pó p/ sobremesa de gelatina, colorido e 
aromatizado artificialmente, pcte de 1 kg 
Ingredientes: açúcar, gelatina, sal, acido fumarico 
regulador de acidez citrato de sódio, aromatizante, 
educorante artificiais (ciclamato de sódio e sacarina 
sódica), corante artificiais; Informação Nutricional 
carboidrato 5,1 g proteínas 1,3 g sódio 83 g. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 1 kg  

Pctes 400 
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35 

Polpa de frutas natural, em barra de 1 kg congelada 
em embalagem plástica transparente constando 
informações como nome completo do alimento, 
tipo, marca data fabricação e validade, peso ou 
volume liquido em vários sabores, obtida através de 
polpa de fruta, diluição para obtenção do suco 
preparado de no mínimo 1:5 em água, por 
processamento tecnológico adequado, submetido a 
tratamento que assegure a sua apresentação e 
conservação até o momento do consumo. A 
validade do produto deverá ser de no mínimo 12 
meses. Unidade de Fornecimento: barra de 1 kg 

Kg 1.400 

36 

Polvilho azedo, pcte de 1 kg; Informação 
Nutricional: carboidrato 17 g proteína 0 g gorduras 
totais 0 g gorduras saturadas 0 g gorduras trans 0 g 
fibra alimentar 0 g sódio 0 g Não contém 
glúten.Unidade de Fornecimento: pcte de 1 kg  

Pcte 20 

37 

Queijo parmesão ralado de 50 gr, não contém 
glúten: Ingredientes queijo parmesão e conservador 
ácido sorbico INS 200. unidade de Fornecimento: 
pcte de 50 gr 

Pctes 20 

38 

Sal refinado iodado, pcte 1 kg, contendo cloreto de 
sódio, iodato de potássio, e antiumectante INS – 
535. Informação Nutricional: sódio 390 mg Iodo 
0,04 mg não contém quantidade significativas de 
valor energético, carboidrato, Proteína, gorduras 
totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 
alimentar. Unidade de Fornecimento: pcte de 1 kg. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 1 kg 

Pctes 400 

39 

Vinagre de álcool branco, frasco de750 ml, 
Ingredientes fermento acético de álcool água 
conservador INS 224, corante natural INS 150 C 
acidez 4.0%. Não contém glúten. Unidade de 
Fornecimento: frasco de 750 ml 

Frascos 120 

 
3.2 CONDIÇÕES  
3.2.1PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
3.2.1.1 – A Contratada deverá entregar os produtos em até 05 (cinco) dias após o 
recebimento da Autorização para Fornecimento, na Cozinha Piloto  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  
MMuunniicciippaall  ddee  IIttiirraappuuãã,,  ssiittoo  àà  RRuuaa  DDoozziittoo  MMaallvvaarr  RRiibbaass,,  55000000  ––  CCeennttrroo..  
 
3.2.1.2 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos 
produtos, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente validada pelo gestor do 
contrato. 
 
3.2.1.3 OOss  pprroodduuttooss  ddeevveerrããoo  tteerr  vveenncciimmeennttoo  mmíínniimmoo  ddee  ttrriinnttaa  ddiiaass  aappóóss  aa  eennttrreeggaa..  
  
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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4.1. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da aquisição do 
objeto desta licitação serão os seguintes:  
 
02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL 

Funcional Programática – 123610014.2009 

- 3.3.90.30 – Material de Consumo 

Ficha – 174 

  

02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL – CONVÊNIOS  

Funcional Programática – 123610014.2009 

3.3.90.30 – Material de Consumo 

Ficha 074 – Recurso Federal 

 

023.03.04 – ENSINO MÉDIO 

Funcional Programática – 123620018.2021 

- 3.3.90.30 – Material de Consumo 

Ficha – 81 

 
5. OUTRAS DISPOSIÇÕES: 
5.1 Uma vez homologado o processo o(s) O(s) proponente(s), após a homologação, será 
(ão) convocado(s) para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data da convocação. 
  
 

 
Itirapuã - SP, 24 de maio de 2013. 

 
 
 

João Márcio Pereira da Silva   
Autoridade Competente 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 

(Exigida pelo §2º do art. 32 da Lei nº8.666/93) 
 
 
(nome da empresa) ______________________________, CNPJ nº _________, sediada 
(endereço completo)______________________________, declara, sob as penas da lei, 
que até esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e contratação no 
processo licitatório de Pregão nº 17/2013, promovido pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 
 
 
 

________________________________. 
(nome e nº do RG do declarante) 
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ANEXO II B 
 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  
PARA “ME” OU “EPP” 

 
 
 

(Exigida pelo §2º do art. 32 da Lei nº8.666/93) 
 
 
(nome da empresa) ”ME” ou “EPP” ______________________________, CNPJ nº 
_________, sediada(endereço completo)______________________________, declara, 
sob as penas da lei, que até esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 
no processo licitatório de Pregão nº 17/2013, promovido pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, nos termos da Lei Complementar  Nº 123/2006,  
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 
 
 
 

________________________________. 
(nome e nº do RG do declarante) 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO 

 
MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
Ref.: (identificação da licitante) 

 
 
............................................................, inscrito no CNPJ n°.............................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a)................................, portador(a) da Carteira de 
Identidade n° ............................................ e do CPF ................................, DECLARA,  para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ) 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

 Para fins de participação no processo licitatório de Pregão nº 
17/2013,____________________ (Nome da empresa) ”ME” ou “EPP”, CNPJ nº 
_________, sediada (endereço completo)______________________________, 
declara,sob as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
conforme o Caso), na forma de Lei complementar nº 123/2006. 

 
 
 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 
 
 
 

________________________________. 
(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO V 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA Nº __/2013 
 

PREGÃO Nº 17/2013     PROCESSO Nº 1673/2013     VALIDADE: 31/12/2013 
 
 Aos ___________ dias do mês de ________ de dois mil e doze, nesta cidade de 
Itirapuã, Estado de São Paulo, de um lado a PREFEITURA DE ITIRAPUÃ, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 45.317.955/0001-05, 
situada na Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro, representada pelo Senhor 
Prefeito, Rui Gonçalves, e de outro lado à empresa 
___________________________________________, cadastrada no CNPJ sob o 
número __________/____-__ e Inscrição Estadual _______________, com sede na 
_______________________________, ___ – ______ – ________/__, representada 
pelo Senhor _________________, __________, ______, _______________, portador 
do RG _________/__ e do CPF ___________-__, residente e domiciliado na 
___________________, nº _____, nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Lei Municipal nº 2.045 de 20 de outubro de 2.005, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de 
junho de 1993, com as alterações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão de 
Registro de Preços nº 17/2013, Ata de julgamento de Preços, publicada na Imprensa 
Oficial e homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, RESOLVE registrar os preços para 
a AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS 
À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Itirapuã, conforme condições constantes do Anexo I, que 
passa a fazer parte desta, tendo sido o referido preço oferecido pela empresa cuja 
proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, como segue: 
 

 Itens: 

 Valor global: R$ __________ 

 
CLÁUSULA I – DO OBJETO 
 
1.1. A aquisição parcelada de gêneros alimentícios e produtos frigoríficos, destinados 
à composição da merenda escolar para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Itirapuã, conforme condições constantes do Anexo I. 
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade até 31 de dezembro de 
2013. 
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2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura 
Municipal de Itirapuã não será obrigada a firmar as contratações que delas poderão 
advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade 
de condições. 
 
CLÁUSULA III - DAS PENALIDADES 
 
3.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou 
adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal: 
 
a) advertência; 
b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
comunicação oficial, nas seguintes hipóteses: 
 b.1) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso 
injustificado, sobre o valor total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 
mês pela permanência do atraso ou fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
 b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, pela 
inexecução total ou parcial do contrato; 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Itirapuã, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
3.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, 
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente. 
3.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” do subitem 3.1. poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”. 
3.4. As penalidades previstas neste Capítulo obedecerão ao procedimento 
administrativo previsto na Lei 8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 
9.784/99. 
 
3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, ”b” e “c” 
do item 3.1. poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da intimação do ato ou da lavratura da ata. 
 
3.6. No caso das penalidades previstas no item 3.1., alínea “d”, caberá pedido de 
reconsideração ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da intimação do ato. 
 
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA , DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO 
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4.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de 
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
nº 17/2013. 
 
4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 17/2013, que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso. 
 
4.3. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão nº 17/2013, pela empresa detentora da presente Ata, as quais 
também a integram. 
 
4.4. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos da lei 
orçamentária anual a ser executada no exercício de 2013, na seguinte dotação 
orçamentária: 
 
02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL 

Funcional Programática – 123610014.2009 

- 3.3.90.30 – Material de Consumo 

Ficha – 174 

  

02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL – CONVÊNIOS  

Funcional Programática – 123610014.2009 

3.3.90.30 – Material de Consumo 

Ficha 074 – Recurso Federal 

 

023.03.04 – ENSINO MÉDIO 

Funcional Programática – 123620018.2021 

- 3.3.90.30 – Material de Consumo 

Ficha – 81 

 
CLÁUSULA V - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS 
PRODUTOS 
 
5.1. Fornecer os produtos, objeto deste contrato, de acordo com as especificações 
constantes do Edital, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias para os produtos, a 
contar da data de recebimento da Autorização para Fornecimento, na Cozinha Piloto  
ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  IIttiirraappuuãã,,  ssiittoo  àà  RRuuaa  DDoozziittoo  MMaallvvaarr  RRiibbaass,,  55000000  ––  CCeennttrroo.. 
 
CLÁUSULA VI - DO PAGAMENTO 
 
6.1. O pagamento da despesa será efetuado pela Prefeitura Municipal de Itirapuã, 

mediante contra entrega da Nota Fiscal pela empresa CONTRATADA, 
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devidamente validada pela Gestora do Contrato, senhorita Gislene Maria da 

Silva, por meio da emissão de cheque nominal à contratada ou ainda mediante 

ordem bancária creditada em conta corrente, até o décimo dia após a entrega das 

mercadorias. 

 

A Contratada, no ato do recebimento, deverá apresentar ainda, 

obrigatoriamente, prova de regularidade junto ao INSS e FGTS, demonstrando, 

dessa forma, estar mantendo as condições de habilitação, conforme declaração 

apresentada no certame licitatório. 

 
6.2. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome da 
Prefeitura Municipal de Itirapuã, CNPJ n.º 45.317.955/0001-05; 
 
6.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos 
documentos exigidos como condição para pagamento (que são os mesmos documentos 
exigidos na licitação) por parte da CONTRATADA importará em prorrogação 
automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE; 
 
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência.  
 
CLÁUSULA VII - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 
 
7.1. As mercadorias, objeto da presente Ata de Registro de Preços, bem como a 
emissão das ordens de fornecimento serão autorizadas, conforme a necessidade, pelo 
Diretor do Departamento requisitante. 
 
CLÁUSULA VIII – DA GARANTIA 
 
8.1. OOss  produtos deverão ter validade mínima de trinta dias, contados a partir da 
datada entrega na Cozinha Piloto da Prefeitura Municipal de Itirapuã, sito à Rua 
Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro. 
 
CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. Fornecer os produtos, objeto desta contratação, com observância dos demais 
encargos e responsabilidades cabíveis; 
 
9.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo 
CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações; 
 
9.3. Fornecer o objeto contratado, de acordo com os parâmetros da especificação do 
anexo I, durante toda a vigência da ata de registro de preços. 
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9.4. Manter, durante a vigência da Ata de registro de preços, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. Integram esta Ata o edital do Pregão nº 17/2013 e seus anexos e a proposta da 
empresa vencedora, classificada em 1º lugar, no certame supranumerado. 
 
10.2. Fica eleito o foro da Comarca de Patrocínio Paulista – SP, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização da presente ata. 
 
10.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
 

Itirapuã - SP, xxx de xxxx de 2013. 
        

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 
Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

EMPRESA 
Nome do Responsável 

RG/CPF  
CONTRATADA 

 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 
1)______________________________    2)___________________________ 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DA PROPOSTA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013 
PROCESSOS Nº 1673/2013 

 
HORA DE ABERTURA: 09:00 Horas 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS 
À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, conforme disposto nos anexos, 
partes integrantes e indissociáveis do edital. 
 
PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇO 
DADOS DO PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ/CPF: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE: 
E-mail : 
 
ESPECIFICAÇÃO : 
 

Item Discriminação Unid. Quant. 
Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 

Achocolatado em pó, pcte de 400 
gr Ingredientes açúcar cristal, 
cacau em pó, ferro, maltodextrina, 
estabilizante (lecitina de soja) e 
aromatizante (aroma idêntico ao 
natural  de baunilha), não contem 
glúten. Informação Nutricional 
Carboidrato 19 g dos quais 
açúcares 19 g ferro 4, 2 mg. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 
400 gr 

Pcts 1.400 

   

2 

Açúcar cristal, pcte 5 kg, origem 
vegetal sacarose de cana de 
açúcar: Informação Nutricional: 
Carboidratos 5 g não contem 
quantidade significante de 
proteínas Gorduras Totais 
Gorduras saturadas gorduras Trans 
Fibras alimentares e Sódio. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 
5 kg 

Pctes 500 
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3 

Açúcar refinado origem vegetal 
sacarose de cana de açúcar, pcte 1 
kg Informação Nutricional: 
carboidrato 5 g não contém 
quantidade significativa de 
proteína, gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans, fibras 
alimentar e sódio. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 1 kg 

Pcte 10 

   

4 
Alho a granel, caixa c/ 10 kg. 
Unidade de Fornecimento: caixa c/ 
10 kg 

Caixa 10 
   

5 

Amendoim grão inteiro, 
descascado, tipo 1; Informação  
Nutricional: carboidrato 4,0 g 
proteína 18 g gorduras totais 30 g 
gorduras saturadas 5,2 g gordura 
trans 0 g fibra alimentar 2,0 g 
sódio 30 mg. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 1 kg. 

Pctes 15 

   

6 

Amido de milho, caixinha de 500 
gr, Informação Nutricional: 
carboidrato 17 g, não contém 
quantidade significativa de 
proteína, gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans fibra 
alimentar e sódio. Ingrediente 
amido. Não contém glúten 
Unidade de Fornecimento: pcte de 
500 gr. 

Pctes 20 

   

7 

Arroz agulhinha produto longo, 
fino de primeira qualidade. O 
produto deverá obedecer a 
portaria nº 269, de 17/11/88 e 
anexos, complementares pelas 
portarias nº 01 de 09/01/89, nº 80 
de 10/04/92 e nº 10, de 12/04/96, 
do Ministério da Agricultura – M.A 
para arroz beneficiado e polido do 
tipo 1, para efeito de  classificação 
e deverá ser da safra corrente, 
deverá se apresentar em bom 
estado de conservação. O produto 
após preparo, conforme instrução 
da embalagem, devera apresentar 
– se com grão inteiros e cozimento 
uniforme. Acondicionados em saco 
plástico de atóxico, contendo 
informação nutricional: 
carboidrato 40 gr, proteína 3,6 g 
gordura saturada 0 g,  gordura 

Pctes 2.000 
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trans 0 g, fibra alimentar 0,7 g, 
sodio 25 mg. Não contem glúten. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 
5 kg 

8 

Bolacha doce maizena, pcte 200 gr 
Ingredientes farinha de trigo 
enriquecida c/ ferro e acido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, amido sal fermentado 
químico (bicarbonato de amonio, 
bicarbonato de sódio e 
perofosfato acido de sódio) 
estabilizante lecitina de soja, 
melhorador de farinha protese 
(INS 110) e aromatizante. Contém 
glúten: Informação Nutricional: 
Carboidrato 22 g proteína 2, 4 g 
Gorduras Totais 3, 6 g Gordura 
saturada 1, 6 g Gorduras Trans 0 g 
Gorduras monoinsaturadas 0 ,9 g 
Gorduras poliinsaturadas 1, 0 g 
Colesterol 0 mg Fibras alimentares 
0, 6 Sódio 100 mg. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 200 gr. 

Pctes 2.100 

   

9 

Bolacha rosquinha aromatizada 
artificialmente côco ou leite, pcte 
de 400 gr: Ingredientes farinha de 
trigo enriquecida c/ ferro e acido 
fólico açúcar amido de milho 
gordura vegetal hidrogenada 
açúcar invertido, sal , fermento 
químico (bicarbonato de sodio e 
amônio) estabilizante lecitina de 
soja e aromatizantes. Contém 
glúten Informação Nutricional: 
Carboidrato 22 g Proteína 2, 2 g 
Gordura totais 2,2 g Gordura 
saturadas 0, 7 g Gorduras Trans  0 
g Fibra alimentar 1, 5 g Sódio 79 
mg. Unidade de Fornecimento: 
pcte de 400 gr. 

Pctes 2.100 

   

10 

Bolacha salgada cream e craker c/ 
200 gr de gorduras trans na 
porção: Informação Nutricional 
Carboidrato 20 g Proteína 3, 6 
Gorduras Totais 4,1 g Gorduras 
Saturada 1, 9 g Gorduras trans 0 g 
Fibras alimentar 0, 8Sodio 291 mg. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 

Pctes 1.000 
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200 gr. 

11 

Chá erva matte natural, cxinha de 
200 gr; Ingredientes folhas e talos  
de ervas – matte tostada (ilex 
paraguariensis, St . hil) não contém 
glúten Informação Nutricionais 
potassio 37 mg não contém 
qualidade significativa de valor 
energético, carboidrato, proteina, 
gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans, fibra 
alimentar e sódio. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 200 gr. 

Pcte  40 

   

12 

Chocolate granulado, pcte 500 gr; 
Ingrediente açúcar , gordura 
vegetal, cacau em pó, sal, aroma 
de baunilha. Não contém glúten; 
Informação Nutricional 
carboidrato 1,8 g proteína 0 g 
gorduras totais 0 g gorduras 
saturadas 0 g gorduras trans 0 g 
fibra alimentar 1,2 g sódio 0 mg. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 
500 gr. 

Pctes 5 

   

13 

Côco ralado em flocos integral 
desidratado, não acrescido de 
açúcar, pcte de 100 gr: 
Ingredientes: polpa de côco 
desidratado. Conservador INS 223: 
Informação Nutricional: 
carboidrato 1,2 g proteína 1,0 g 
gorduras totais 8,2 g gorduras 
saturadas 7,6 g gorduras trans 0 g 
colesterol 0 mg fibra alimentar 1,2 
g não contém quantidade 
significante de sódio. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 100 gr.  

Pctes 15 

   

14 

Creme de leite, caixinha de 300 gr; 
Ingredientes creme de leite e 
estabilizante fosfato de dissodico. 
Não contém glúten. 
Homogeneizado. Informação 
Nutricional: carboidrato 0 g 
proteína 0 g gorduras totais 3,8 g 
gorduras saturadas 2,4 g gorduras 
trans não contém fibra alimentar 0 
g sódio 6,7 mg. Unidade de 
Fornecimento: lata de 300 gr.  

Caixinha 15 
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15 

Ervilha em conserva, lata 3.1 kg: 
Ingredientes ervilhas e salmoura 
(água, sal e açúcar). Não contém 
glúten. Informação Nutricional 
Carboidrato 22g Proteína 7, 5 g 
Gorduras Totais 0, 7 g Gorduras 
saturadas 0 ,8 g Fibra alimentar 1, 
6 g Sódio 505, 8 mg. Unidade de 
Fornecimento: lata de 3.1 kg 

Latas 140 

   

16 

Extrato de tomate, lata 4.08 kg: 
Ingredientes tomate, açúcar e sal; 
não contém glúten: Informação 
Nutricional: Carboidrato 4,2 g 
Proteína 0, 9 g Gorduras Totais 0 g 
Gorduras saturadas 0 g Gordura 
Trans 0 g Fibra alimentar 0 , 9 g 
Sódio 130 mg. Unidade de 
Fornecimento: lata de 4.08 kg. 
Unidade de Fornecimento: lata de 
4.08 kg 

Latas 370 

   

17 

Farinha de milho, pcte de 1 kg, 
Informação Nutricional: 
carboidrato 43 g, proteína 0,9 g 
gorduras totais 0 g gordura 
saturadas 0 g gorduras trans 0 g 
fibra alimentar 5, 2 g e sódio 13 
mg. Unidade de Fornecimento: 
pcte de 1 kg 

Pctes 40 

   

18 

Farinha de trigo, pcte 1 kg: 
Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida c/ ferro e acido fólico 
(vitaminaB 9). Contém glúten 
Informação Nutricional: 
carboidrato 38 g proteína 5,0 g 
gorduras saturadas 0 g gorduras 
totais 0 g gorduras trans 0 g fibra 
alimentar 1,0 g ferro 2,1 g acido 
fólico 75 ug. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 1 kg 

Pctes 30 

   

19 

Feijão carioca tipo 1 pcte de 2 kg; 
Informação Nutricional: 
Carboidrato 16 g; Proteína 7 g; 
Gorduras Totais 0 g; gorduras 
Saturadas 0 g; Fibra alimentar 8, 0; 
Sódio < 5mg. Unidade de 
fornecimento: pcte de 2 kg 

Pctes 700 

   

20 

Fermento biológico fresco p/ pão, 
pcte de 500 gr; fresco em tablete. 
Unidade de Fornecimento:   pcte 
de 500 gr 

Pctes 4 
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21 

Fermento em pó químico; lata de 
250 g; Composição do fermento 
em pó bicabornato de sódio, 
fosfato monocálcio, amido de 
milho ou fecula de mandioca e 
carbonato de cálcio, Não contém 
gluten. Unidade de Fornecimento: 
pote de 250 gr 

Latas 10 

   

22 

Fubá; farinha de milho fina pcte de 
500 gr; Ingredientes farinha de 
milho, ferro acido fólico (vitamina 
B9), não contém glúten 
Informação Nutricional: 
Carboidrato 37 g Proteína 3,4 g 
Gorduras Totais 0, 9 g Gorduras 
saturadas 0 g Gorduras Trans 0 g 
Fibra alimentar 2, 4 g Sódio 0 mg 
Ferro 2, 1 ug. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 500 gr. 

Pctes 50 

   

23 

Leite condensado, caixinha 395 gr; 
Ingredientes leite integral, açúcar 
e lactose; não contém glúten; 
Informação Nutricional: 
carboidrato 11 g proteína 1,4 g 
gorduras totais 1,6 g gordura 
saturadas 1,0 g gordura trans não 
contém , fibra alimentar 0 g sódio 
20 mg cálcio 52 mg. Unidade de 
Fornecimento: lata de 395 gr 

Caixinhas 10 

   

24 

Leite em pó integral, pcte de 400 
gr Ingredientes maltodextrina, 
soro de leite, leite em pó integral, 
fosfato tricalcio (antiumetante), 
vitamina (C, D, A), pirofosfato de 
ferro aromatizado: Informação 
Nutricional: Carboidrato 20 g 
Proteína 2, 3 g Gordura Totais 1, 7 
g Gorduras saturadas 0, 89 g Fibras 
alimentares 0 g Sódio 97 mg calcio 
400 mg Ferro  2, 1 mg vitamina A 
90 mcg RE, vitamina D 0, 75 mg, 
vitamina C 6, 75 mg. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 400 gr 

Pctes 2.100 
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25 

Macarrão formato ave maria, pcte 
de 500 gr, Ingredientes sêmola de 
trigo enriquecido c/ ferro e acido 
fólico (vitamina B 9) e corante 
natural de cúrcuma. Pode conter 
traços de ovo, Contém glúten: 
Informação Nutricional: 
carboidrato 59 g Proteína 8, 5 g; 
Gorduras Totais 0,9 Gorduras 
Saturada 0, 4 g, Gorduras Trans 0 g 
Fibras alimentar 3, 0 Sódio 20 mg. 
Unidade de Fornecimento: 500 gr 

Pctes 1.100 

   

26 

Macarrão formato pene e 
parafuso, pcte 500 gr: Ingredientes 
sêmola de trigo enriquecido c/ 
ferro  e ácido fólico (vitamina B9) e 
corante natural de cúrcuma. 
Contém glúten: Informação 
Nutricional: Carboidrato 59 g; 
Proteína 8,5 g Gorduras Totais 0, 
98 Gorduras Saturada 0, 4 g; 
Gorduras Trans 0 g; Fibra 
Alimentar 3,0 g; Sódio 20 mg. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 
500 gr 

Pctes 2.200 

   

27 

Margararina c/ sal cremosa c/ 70% 
lipideos contém gordura vegetal, 
c/ aroma identico ao natural, pote 
de 500 gr: Informação 
Nutricional:Carboidarto 0 g 
Proteína 0 g Gorduras Totais 7, 0 g 
Gorduras saturada 2, 0 g Gorduras 
trans não contem Colesterol 0 mg 
fibra alimentar 0 g Sodio 55 mg 
vitamina A 45 mcg vitamina D 0, 
08 mcg vitamina E 0, 15 mg. 
Unidade de Fornecimento: pote de 
500 gr 

Potes  400 

   

28 

Milho para canjica classe amarela, 
despeliculada tipo 1; pcte de 500 
gr carboidrato 71 g proteína 9 g 
gorduras totais 0 g gorduras 
saturadas 0 g gorduras 0 g 
gorduras trans 0 g fibra alimentar 
2,2 g  calcio 0 mg sódio 0 g; milho 
p/ canjica. Não contém glúten. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 
500gr 

Pctes 50 

   

29 
Milho para pipoca, saco de 23 kg. 
Unidade de Fornecimento: 23 kg Sacos 2 
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30 

Milho verde em conserva, lata 3.1 
kg; Ingredientes milho verde 
salmoura (água e sal) não contem 
glúten. Informação Nutricional 
carboidrato 25 g Proteína 4, 2 g 
Gorduras Totais 1, 5 g Gordura 
Trans 0 g Fibra alimentar 2, 7 g 
Gordura saturada 0 g Sódio 606 
mg. Unidade de Fornecimento: 
lata de 3.1 kg 

Latas 160 

   

31 

Cereal para alimentação infantil c/ 
probiotico; pcte 230 gr; 
Ingrediente farinha de milho 
enriquecido c/ ferro e ácido folico, 
açúcar, sais minerais (fosfato de 
sódio dibasico, carbonato de 
cálcio, sulfato de zinco, fumarato 
ferroso) vitamina (vitamina C, 
niacina, vitamina E, acido 
pantotenico vitamina A, vitamina 
B1, vitamina B6, acido filico 
vitamina D) pro biótico e 
aromatizante vanilina contem 
glúten, contém traços de leite. 
Informações Nutricional: 
carboidrato 18 g proteína 1,1 g 
gorduras totais 0 g gorduras trans 
não contém fibra alimentar 0 g 
sódio 49 mg cálcio 58 mg ferro 6,6 
mg zinco 3,0 mg fósforo 43 mg 
vitamina A 295 ug RE vitamina D 
3,7 ug vitamina C 22 mg vitamina E 
2,0 mg TE vitamina B1 0,22 mg 
vitamina B 6 0,07 mg Niacina 2,9 
mg Acido pantotenico 1,3 mg 
acido fólico 42 ug. Unidade de 
Fornecimento:  pcte de 230 gr 

Pctes  30 

   

32 

Óleo de soja refinado tipo 1, frasco 
900 ml: Ingrediente óleo refinado 
(geneticamente modificado a 
partir de Agrosbacterium sp), 
antioxiadnte tecbutil hidroquinona 
e acido cítrico, rico em ômega 3: 
Informação Nutricional: 
carboidrato 0g Proteína 0 g 
Gorduras Totais12 g das quais 22% 
Gordura Trans não contem 
Gordura Monoinsaturada 3g 
Gordura poliinsaturas 7 g 
Colesterol 0 mg Fibra alimentar 0 g 
Sódio 0 mg vitamina Emg . 

Frasco 800 
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Unidade de Fornecimento: frasco 
de 900 ml 

33 Ovos brancos, dúzias Duzias 12    

34 

Pó p/ sobremesa de gelatina, 
colorido e aromatizado 
artificialmente, pcte de 1 kg 
Ingredientes: açúcar, gelatina, sal, 
acido fumarico regulador de acidez 
citrato de sódio, aromatizante, 
educorante artificiais (ciclamato 
de sódio e sacarina sódica), 
corante artificiais; Informação 
Nutricional carboidrato 5,1 g 
proteínas 1,3 g sódio 83 g. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 
1 kg  

Pctes 400 

   

35 

Polpa de frutas natural, em barra 
de 1 kg congelada em embalagem 
plástica transparente constando 
informações como nome completo 
do alimento, tipo, marca data 
fabricação e validade, peso ou 
volume liquido em vários sabores, 
obtida através de polpa de fruta, 
diluição para obtenção do suco 
preparado de no mínimo 1:5 em 
água, por processamento 
tecnológico adequado, submetido 
a tratamento que assegure a sua 
apresentação e conservação até o 
momento do consumo. A validade 
do produto deverá ser de no 
mínimo 12 meses. Unidade de 
Fornecimento: barra de 1 kg 

Kg 1.400 

   

36 

Polvilho azedo, pcte de 1 kg; 
Informação Nutricional: 
carboidrato 17 g proteína 0 g 
gorduras totais 0 g gorduras 
saturadas 0 g gorduras trans 0 g 
fibra alimentar 0 g sódio 0 g Não 
contém glúten.Unidade de 
Fornecimento: pcte de 1 kg  

Pcte 20 

   

37 

Queijo parmesão ralado de 50 gr, 
não contém glúten: Ingredientes 
queijo parmesão e conservador 
ácido sorbico INS 200. unidade de 
Fornecimento: pcte de 50 gr 

Pctes 20 

   

38 
Sal refinado iodado, pcte 1 kg, 
contendo cloreto de sódio, iodato 

Pctes 400 
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de potássio, e antiumectante INS – 
535. Informação Nutricional: sódio 
390 mg Iodo 0,04 mg não contém 
quantidade significativas de valor 
energético, carboidrato, Proteína, 
gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans e fibra 
alimentar. Unidade de 
Fornecimento: pcte de 1 kg. 
Unidade de Fornecimento: pcte de 
1 kg 

39 

Vinagre de álcool branco, frasco 
de750 ml, Ingredientes fermento 
acético de álcool água conservador 
INS 224, corante natural INS 150 C 
acidez 4.0%. Não contém glúten. 
Unidade de Fornecimento: frasco 
de 750 ml 

Frascos 120 

   

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$.............................................. 
(......................................). 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2013. 

PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL E ANEXOS 

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: (mínimo 60 dias) 

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E ANEXOS. 

Nº DA AGÊNCIA BANCÁRIA................................ Nº DA CONTA........................ 

NOME/RG/CPF DO RESPONSÁVEL PARA ASSINAR CONTRATO 

  Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 
especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e 
condições do respectivo Edital de que trata a presente proposta; que observaremos, 
integralmente e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
   Atenciosamente, 
 
 

______________________________________________________________ 
(Assinatura do representante legal da licitante e seu carimbo de, C.N.P.J..) 

 


