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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°071/2018 

COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A PREFEITURA DE IGUAPE, estabelecida à Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 - Porto 
do Ribeira – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 45.550.167/0001-64, através do 
Senhor Prefeito, WILSON ALMEIDA LIMA, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO P R E S E N C I AL , do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Processo 
nº.071/2018, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS   PARA ATENDER A DEMANDA 
DOS DEPARTAMENTOS E DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES. 

 
A Administração não emitirá qualquer nota de empenho sem prévia existência do 
respectivo crédito orçamentário. 
 
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto nº. 3.931 de 19 de setembro de 2001, subsidiariamente, a Lei Federal nº. 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e artigos 42, 43, 44, 45 e 46 
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar 
n.º 147 de 07 de agosto de 2014. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
ANEXOS, que dele fazem parte integrante. 
  
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, declaração de microempresa 
ou empresa de pequeno porte (se for o caso) e os envelopes contendo a proposta e os 
documentos de habilitação serão recebidos até o dia 13/06/2018, no seguinte endereço: 
Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070, Porto do Ribeira – Iguape/SP – Setor de  Protocolo 
desta Prefeitura até as 9h30m. 
 
O INÍCIO do CREDENCIAMENTO se dará no dia 1 3 /06/2018 a partir das 1 0 h : 0 0  
horas e o TÉRMINO do CREDENCIAMENTO, se dará com a abertura do primeiro 
Envelope – Proposta de Preços, com início previsto para às 10h:30m . Este horário 
poderá ser dilatado, desde que hajam licitantes presentes a serem credenciados. 
 



   Pregão Presencial nº. 022/2018– Registro de Preços –  

 
 PREFEITUR         MUNICÍPIO DE IGUAPE  

Estância Baln           ESTÂNCIA BALNEÁRIA  

 
 

      

 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, Cep: 11920-000, Fone: 13-3848-6836 

 

Rubricas: 1º _________________________ 2º ______________________ Visto Jurídico ______________________ 

 

A sessão de processamento do pregão será realizada no seguinte local e endereço: 
Prefeitura de Iguape – Auditório Municipal, sito a Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070 - 
Porto do Ribeira – Iguape/SP, iniciando-se no dia 13/06/2018 com início previsto para as 
10:00 horas e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados 
nos autos do processo em epígrafe. 

 
Os envelopes contendo a Proposta, os documentos de Habilitação, a declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação e a declaração de microempresa ou 
empresa de pequeno porte (se for o caso), serão recebidos no endereço acima mencionado, 
na sessão pública de processamento do Pregão, conforme a seguinte programação: 

 

A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude do 
desenvolvimento da sessão. O Pregoeiro informará previamente a mudança da 
programação e dos horários para ciência de todos os participantes. 

Caso não seja possível finalizar a etapa de lances, a continuação dos trabalhos será 
programada em dias seqüenciais, posteriores, até a finalização dos lances, seguido da 
análise da declaração do vencedor de cada item. 
 
1 - DO OBJETO. 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS   PARA ATENDER A 
DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS E DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 

 
1.2. O valor total estimado para o certame é de R$5.068.489,49(Cinco Milhões, 
Sessenta e Oito Mil, quatrocentos e oitenta e nove Reais e quarenta e 
nove centavos), conforme estimativa de preços constantes nos autos do processo 
administrativo nº. 071/2018. 

RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (SE FOR O CASO) E ENVELOPES DE PROPOSTA E 
HABILITAÇÃO: ATÉ O DIA 13/06/2018 no setor de Protocolo desta Prefeitura até as 
9h30m. 

 

CREDENCIAMENTO: início às 10h00 horas do dia 13/06/2018. 
 

TÉRMINO DO CREDENCIAMENTO se dará com a abertura do primeiro Envelope – 
Proposta de Preços, com início previsto para as 10h:30m . Este horário poderá ser 
dilatado, desde que haja licitantes presentes a serem credenciados. 

 

INÍCIO PREVISTO DA SESSÃO PÚBLICA: às 10h00 horas do dia 13/06/2018. 
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1.3. O presente processo administrativo irá onerar as seguintes fichas orçamentárias nº. 
022,052, 053, 076,087, 093, 094,098, 105,106. 

 
Ficha nº. 022 – D.R. 01.000.00 – C.E. 3.3.90.30.07–  F.P 04.122.0003.2004 
Ficha nº. 052 – D.R. 02.200.00 – C.E. 3.3.90.30.07 – F.P. 12.306.0098.2074 
Ficha nº. 053 – D.R. 05.200.00 – C.E. 3.3.90.30.07–  F.P. 12.306.0098.2074 
Ficha nº. 076 – D.R. 01.100.00 – C.E. 3.3.90.30.07 – F.P. 13.392.0017.2087 
Ficha nº. 087 – D.R. 05.200.00 – C.E. 3.3.90.30.07 – F.P. 10.301.0021.2434 
Ficha nº. 093–  D.R.05.200.00 –  C.E. 3.3.90.30.07 – F.P. 10.301.0021.2434 
Ficha nº  094-   D.R 05.200.00 –   C.E 3.3.90.30.07 –  F.P 10.302.0021.2435 
Ficha nº  098-   D.R 05.200.00 –   C.E 3.3.90.30.07 –  F.P 10.304.0021.2436 
Ficha nº  105-   D.R 02.200.00 –   C.E 3.3.90.30.07 –  F.P 08.244.0026.2073 
Ficha nº  106-   D.R 02.200.00 –   C.E 3.3.90.30.07 –  F.P 08.244.0026.2073 
 
1.3.1 - As fichas orçamentárias poderão ser alteradas conforme necessidade dos 
Departamentos de Administração, Educação, Saúde e Promoção Social. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1.Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação que preencherem a todas as exigências constantes deste Edital. 
a) Para os itens da Planilha Orçamentaria  (Cota Principal/Aberta) interessadas do ramo de 
atividade pertinente ao objeto desta licitação que atendam as exigências de habilitação. 
 
b) Para os itens da Planilha (Cota Reservada) - somente às empresas enquadradas como 
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP, por força do inciso III, do art. 48, 
da Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da Lei Complementar 147/14, sem 
prejuízo de sua participação no lote principal;  

 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

a) Concordatárias ou em processo de falência, sob  concurso de credores, em dissolução. 

a.1) Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão 

apresentar, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em 

pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação 

econômico-financeira estabelecidos no edital, conforme Súmula nº 50 do TCSP.  

SÚMULA Nº 50 –“Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a 

participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser 

exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já 
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homologado pelo juízo competente e em pleno  vigor, sem prejuízo do atendimento a 

todos os requisitos de habilitação econômico financeira estabelecidos no edital. ” 

 
b) De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de 
contratar com a Prefeitura de Iguape, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº. 8.666/93. 
 
c) De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93. 
 
d) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre 
si, ou ainda, quaisquer outras formas de constituição em grupo. 
 
e) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 
2.3. A participação no presente certame implica na inexistência de sanção de 
declaração de inidoneidade, respondendo por má fé a participação nesta condição. 
 
3 - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1. A presente licitação visa o Registro de Preços para contratações frequentes, nos termos 
do artigo 2º., inciso I, do Decreto nº. 3.931, de 19.09.2001. 

3.1.1. As quantidades estimadas servem apenas como informação aos interessados, e 
pelo próprio Sistema de Registro de Preços, a Administração não se obrigará a contratar 
quantidades mínimas. 
3.1.2. A Contratada/Detentora da Ata deverá fornecer as quantidades solicitadas pelo 
Contratante/Órgão Gerenciador, não sendo admitidos faturamentos mínimos. 
3.2. Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar. 
 
4 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

4.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 
propostas/habilitação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 
4.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 
01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 
 
4.1.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, serão efetuadas as alterações 
necessárias e será, oportunamente, designada nova data para a realização do certame. 
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4.1.3. As impugnações deverão ser protocolizadas dentro do prazo legal, e poderão ser 
encaminhadas por fax, e-mail, ou endereçados ao  Depar tamen to  de  Compras  e  
L i c i t ações , sito à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070, Porto do Ribeira – Iguape/SP. 
 
4.2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este 
Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 
estabelecidas. 

 
5 - DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de representante legal, (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 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, instrumento público de procuração ou instrumento particular 
com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes 
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição, bem como 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. 
 
5.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto. 
 
5.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
5.3.1. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente 
credenciado. 
5.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
5.5. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar 
preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, 
ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser 
considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
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5.6. A título de sugestão, o Edital traz em seu Anexo III, modelo de credenciamento. 
 
6. A FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE, 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 IV do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes 
nºs. 1 e 2. 

 

6.2. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

 
6 . 2 . 1 .  Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 
da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no ANEXO V deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes nº. 1 
(Proposta) e nº. 2 (Habilitação); 
 
6.2.2. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº. 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código 
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas em Lei, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a 
inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação; 

 
6.2.3. A falta de apresentação da Declaração exigida no subitem 6.2.1 ou sua imperfeição, 
não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei 
Complementar nº. 123/06. 
6.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 
 
A PREFEITURA DE IGUAPE  
ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS (COTA RESERVADA)  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018 
PROCESSO Nº. 071/2018 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA ÀS 10h:30m HORAS, DO DIA 
13/06/2018.  
NOME DA PROPONENTE: ______________________________________________ 
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A PREFEITURA DE IGUAPE  
ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS (COTA PRINCIPAL)  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018 
PROCESSO Nº. 071/2018 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA ÀS 10h30m HORAS, DO DIA 
13/06/2018.  
NOME DA PROPONENTE: ______________________________________________ 

 
A PREFEITURA DE IGUAPE  
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO Nº. 071/2018 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA ÀS 10h:30m HORAS, DO DIA 
13/06/2018.  
NOME DA PROPONENTE: ______________________________________________ 
 
6.4.  A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e 
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada, e assinada pelo representante legal da 
licitante ou pelo procurador, juntando-se procuração, preferencialmente com suas páginas 
numeradas sequencialmente. 
 
6.5. Os documentos necessários à habilitação e credenciamento deverão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de 
Notas, cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 
Equipe de Apoio, cópia autenticada de publicação por órgão da Imprensa Oficial, conforme 
artigo 32 da Lei Federal nº. 8666/93, atualizada pela Lei Federal nº. 8883/94, ou ainda 
emitidos via INTERNET, condicionados à verificação da sua autenticidade pelo Pregoeiro ou 
Membro da Equipe de Apoio. 
 
6.5.1. As licitantes que desejarem a autenticação de seus documentos pelo Pregoeiro ou 
Equipe e Apoio, deverão comparecer à Administração Municipal com um dia de 
antecedência a entrega dos envelopes. 

 
7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
O preenchimento da proposta ocorrerá como segue: 
 
a) Para as licitantes ME/EPP: DEVERÃO preencher o formulário eletrônico (planilha de 
Excel),nomeado como “ Cota Aberta e Reservada - Anexo I”, 
juntamente com o edital. Esta Planilha contemplará tanto os itens de cota aberta, 
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quanto os itens de cota reservada para ME/EPP. 
 
b) Para as licitantes que NÃO SÃO ME/EPP:  nomeado como “ Cota Aberta - Anexo II”, 
juntamente com o edital. Esta Planilha contemplará SOMENTE os itens de cota aberta. 

 

Na planilha eletrônica a licitante deverá preencher os campos: RAZÃO SOCIAL,  

CNPJ, VALIDADE DA PROPOSTA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, GARANTIA DA 
PROPOSTA, PRAZO DE ENTREGA, VL. UNITÁRIO e  MARCA, salvar a planilha em mídia 
(CD, DVD ou pen drive) sem alterar o nome ou formato do arquivo “xls” (Excel). Esta 
planilha eletrônica deverá ser IMPRESSA devidamente carimbada e assinada pelo 
representante legal da empresa (juntando-se a procuração caso não tenha sido 
apresentada), sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sendo apresentada dentro 
do Envelope 01 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

7.1.1. Encontrada divergência de valores e marcas entre a Planilha eletrônica e a Planilha 
impressa, a planilha eletrônica será alterada de acordo com a planilha impressa, desde que 
esta divergência não caracterize serem propostas distintas, conforme avaliação do Pregoeiro, 
cabendo neste caso, a desclassificação da licitante. 
7.1.1.É de inteira responsabilidade da licitante, a conferência da Planilha eletrônica e Planilha 
impressa, não cabendo quaisquer alegações posteriores caso haja divergências entre as 
planilhas que não tenham sido observadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
7 . 2  A não apresentação da Planilha Eletrônica e/ou sua imperfeição (caso não seja 
possível sanar durante a sessão), acarretará na DESCLASSIFICAÇÃO da licitante. 
 

7.2.1 O preenchimento da Planilha Eletrônica deverá ser feito conforme orientação, 
as células (campos) bloqueadas da Planilha Eletrônica não poderão ser alteradas. 
Havendo alteração, a Prefeitura Municipal não se responsabilizará pela falha na 
importação da planilha para o Sistema de Compras. 
7.2.2  A licitante deverá observar os descritivos de cada item constantes deste edital, 
a apresentação de proposta subentende que o licitante observou os descritivos e que 
cumpre plenamente as exigências do edital. 
7.3Não será obrigatória a apresentação de proposta para todos os itens, podendo a 
licitante apresentar proposta somente para os itens de seu interesse. 
7.4 Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista para cada item deste Edital. 
7.5. Não serão admitidas ofertas de produtos que não atendam as especificações mínimas do 
objeto licitado e contendo mais de uma cotação para o item sob pena de 
desclassificação do item e/ou da proposta. 
7.6. O preço ofertado deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais. 
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Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, até a entrega dos produtos 
constantes deste Edital, exceto para os casos decorrentes da necessidade de 
recorrer ao equilíbrio econômico-financeiro, ou de redução dos preços praticados no 
mercado. 

7.7. Caso haja erro de multiplicação e/ou soma na proposta apresentada, esta será 
corrigida, considerando os valores unitários como corretos, ato em que o Pregoeiro fará 
constar na ata de julgamento. 
7.8.  A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito fornecimento do objeto desta 
licitação, será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a 
licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 
 
7.9. As licitantes, OBRIGATORIAMENTE deverão apresentar: 
 

a) Apresentar dentro Envelope nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS: DECLARAÇÃO, 
preferencialmente em papel timbrado, carimbado e assinado pelo representante legal, 
indicando os dados da empresa: CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, 
endereço/CEP, telefone/fax, e-mail, conta bancária (em nome da empresa – Pessoa 
Jurídica), número e objeto do Pregão, prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) 
dias e data, conforme modelo do ANEXO VI.  

7.10. O valor total estimado para o certame é de R$5.068.489,49(Cinco Milhões, 
Sessenta e Oito Mil, quatrocentos e oitenta e nove Reais e quarenta e 
nove centavos) conforme estimativa de preços constantes nos autos do processo 
administrativo nº. 71/2018. Os licitantes deverão ofertar seus preços, conforme praticado no 
mercado. 

 
7.10.1. A Administração municipal irá comparar os preços ofertados com os valores apurados 
em sua pesquisa de mercado. Ficam franqueadas vistas aos autos. 
 
7.10.2. Os subitens 7.10, e 7.10.1, encontram amparo no artigo 3º., da Lei nº. 10.520/02 (fase 
preparatória do Pregão). 
 
 

7.11. DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP 
 
7.11.1. Conforme instituído pelo artigo 48, III, da Lei Complementar 123/06, na redação dada 

pela Lei Complementar 147/14, fica reservada uma cota do processo, assegurando a 

contratação de microempresas, empresas de pequeno.  

7.11.2. Para a cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte, a proposta 

comercial deverá ser apresentada separadamente (Anexo I -B), conforme situações 



   Pregão Presencial nº. 022/2018– Registro de Preços –  

 
 PREFEITUR         MUNICÍPIO DE IGUAPE  

Estância Baln           ESTÂNCIA BALNEÁRIA  

 
 

      

 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, Cep: 11920-000, Fone: 13-3848-6836 

 

Rubricas: 1º _________________________ 2º ______________________ Visto Jurídico ______________________ 

 

previstas no artigo 48, III, da LC 123/06, ressalvado o seguinte: 

7.11.3. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 

vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde 

que pratiquem preço do primeiro colocado (§ 2º Art. 8º do Decreto Federal 6.204/2007);  

7.11.3.1. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da 

cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do 

que o obtido na cota reservada (§ 3º Art. 8º do Decreto Federal 6.204/2007);  

7.11.4. Não se aplica o disposto nos subitens 9.7 a cota reservada. 

 
8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 02 “HABILITAÇÃO” 

 

8.1Envelope nº. 02  "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 

quais dizem respeito a: 

 

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.1.2. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 9.1.1. não 

precisarão constar no Envelope nº. 02 “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

 

8.2. REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão de Tributos Federais; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa quanto a Dívida Ativa da 



   Pregão Presencial nº. 022/2018– Registro de Preços –  

 
 PREFEITUR         MUNICÍPIO DE IGUAPE  

Estância Baln           ESTÂNCIA BALNEÁRIA  

 
 

      

 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, Cep: 11920-000, Fone: 13-3848-6836 

 

Rubricas: 1º _________________________ 2º ______________________ Visto Jurídico ______________________ 

 

União, dentro do prazo de validade; 

c) A Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social “CND” – Certidão Negativa ou 

Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito –Via Sistema Informativo (INTERNET) 

da Previdência Social (INSS) – dentro do prazo de validade; 

c.1) As regularidades constantes nas alíneas “b” e “c” poderão ser comprovadas 

concomitantemente através da nova certidão, regulamentada pela Portaria nº. 358 de 

05/09/14, e Decreto nº. 8.302 de 04/09/2014; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, Certidão Negativa ou Certidão 

Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Fiscais relativos ao ICM/ICMS inscritos na 

Dívida Estadual, expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, ou certidão 

emitida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13 de Agosto de 2.010 

(Procuradoria Geral do Estado – Coordenadoria da Dívida Ativa); ou ainda, Certidão de 

Isento emitido pela Receita Estadual; 

 

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do “CRF” 

– Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal, Certidão 

Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito dentro do prazo de 

validade; 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS, OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS (CNDT) – expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com data de 
validade de no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. 
 
8.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, concordata ou falência, expedida 

pelo distribuidor da sede do(a) proponente, ou execução patrimonial, expedida no domicílio 

do(a) licitante.  

a.1) Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão 

apresentar, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 

sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira 

estabelecidos no edital, conforme Súmula nº 50 do TCSP.  
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SÚMULA Nº 50 –“Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a 

participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida 

a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo 

juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de 

habilitação econômico financeira estabelecidos no edital. ” 

b)Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. 

b.1) Será considerada em boa situação financeira a licitante que demonstrar possuir 

resultado igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero) em cada um dos seguintes índices: 

b.1.1) Índice de Liquidez Geral (LG) 

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 

LG = ----------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

 

b.1.2) Índice de Solvência Geral (SG) 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

 

b.1.3) Índice de Liquidez Corrente 

Ativo Circulante 

LC = ------------------------------------------------- 

Passivo Circulante 

b.2) Caso algum índice do subitem 8.3 alínea “b.1” do edital seja menor que 1,0 (um vírgula 

zero), a licitante deverá comprovar um patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado 

da contratação (subitem  1.2) ou, considerando que a licitação será processada por item, 
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será  considerado o patrimônio líquido mínimo de 10%, sobre o valor total da proposta  do  

licitante, conforme artigo 31, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
8.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, com o objeto da licitação, que deverá ser apresentada através de no mínimo 
01 (uma) certidão ou atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando o fornecimento satisfatório de produtos semelhantes aos licitados. 
 
8.3.2. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de que não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, 
artigo 7º. da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações, conforme modelo do ANEXO VII; 
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 Pública de qualquer esfera de Governo, conforme modelo do ANEXO VIII; 
c) Declaração de conhecimento das informações e que aceita todas as condições do Edital, 
para cumprimento das obrigações do objeto da licitação (Modelo ANEXO IX); 
d) Indicação do responsável ou  responsáveis que assinarão a Ata de Registro de Preços e 
Termo de Ciência e Notificação, com a qualificação completa e cargo que ocupa ou ocupam 
na empresa, nº do CPF e, se procurador o instrumento de mandato (Modelo ANEXO X). 
e) Declaração de que a empresa está ciente quanto aos endereços de entrega e 
estimativas de consumo, conforme modelo ANEXO XI. 
 

f) Declaração de que reúne condições de apresentar no ato da assinatura da Ata de Registro 
de Preços, cópia autenticada do “Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que 
comprove que a empresa vencedora do certame foi vistoriada pelo serviço de vigilância 
sanitária Estadual ou Municipal, no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve 
demonstrar que a empresa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto 
seja armazenado pelo distribuidor, este  também deverá apresentar o mesmo documento 

emitido pela vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade”. modelo ANEXO XV. 

 
 
8.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
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8.4.1.Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
8.4.2. A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à confirmação 
de sua validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 
8.4.3. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 
preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo. 
8.4.4. 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. 
8.4.5. Os documentos deverão, se possível, ser apresentados ordenadamente, 
numerados sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
8.4.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e 
com CNPJ da matriz. E se for filial todos os documentos deverão estar em nome e com 
CNPJ da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos 
os estabelecimentos da empresa. 
8.4.7. A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na 
sessão acarretará a INABILITAÇÃO do licitante, exceto quanto à documentação relativa à 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. 
8.4.8. O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto 
aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos 
por este meio eletrônico, devendo para todos os fins, constar as chaves de autenticação para 
que se possa verificar a autenticidade dos mesmos. 
 
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

9.1- Na data, 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, com duração mínima de 30 (trinta) minutos.  
9.1.1. Será feita a conferência dos documentos de credenciamento das interessadas e 
recebidos pelo Pregoeiro os Envelopes nº. 01 – “PROPOSTA DE PREÇO” e nº. 02 – 
“HABILITAÇÃO”. 
9.1.2. Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
9.1.3. Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes  serão rubricados pelos 
membros da Equipe de Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes presentes. O 
e ncerramento do credenciamento se dará com a abertura do primeiro envelope de proposta 
de preços. Aberto o(s) envelope(s) proposta seus conteúdos serão analisados pelo Pregoeiro 
e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
instrumento convocatório. 
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9.2.A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus ANEXOS. 

 
9.2.1 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste 
edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na 
própria sessão pelo licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante, 
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) Apresentarem Irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu 
entendimento; 
d) Não atenderem às disposições do Edital ou Consignarem vantagens ou condições nele 
não previstas; 
e) Forem manifestamente inexequíveis; 
f) As propostas que apresentarem mais de um preço por cada item. 
9.3. As propostas classificadas 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% (dez por cento) 
superiores àquela; 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
9.3.1. Para efeito de seleção será considerado o preço por item. 

9.4.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. 
9.4.1.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. 
9.5.Os lances deverão ser formulados por item, distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de: R$ 0,10 (dez 
centavos). 
9.6 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
9.7.Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas, na ordem crescente dos 
valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa 
classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno 
porte preferência na contratação, observadas as seguintes regras: 
9.7.1.O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da 
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proposta de menor valor, dentre aqueles cujos mesmos sejam iguais ou superiores até 5% 
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao 
da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 
preferência. 
9.8.A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 
condições do subitem 9.7.1. 
9.9. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 
de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 
propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 9.7.1. 
9.10. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 
subitem 9.7., seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado 
o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 
9.11.O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 
disposições dos subitens 9.7.1 e 9.8, ou, na falta desta com base na classificação de que 
trata o subitem 9.7., com vistas à redução do preço. 
 
9.12.Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
9.13.A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 
será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
9.14.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 
a participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta nos respectivos 
cadastros. 
9.15.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 
9.16.Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condições de participação. 
9.17.Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificadas em primeiro lugar será verificada. 
9.18Considerada  aceitável a oferta de menor preço e verificada a inexistência de sanções, 
será aberto o Envelope nº 02, contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
9.19.Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 
sobre a habilitação, inclusive mediante: 
a) Substituição e apresentação de documentos, ou 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
9.19.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
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documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
9.19.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
9.20. Para habilitação de microempresa ou empresa de pequeno porte, será obrigatória a 
apresentação dos documentos indicados no subitem 9.2, alíneas “a” a “f”, deste Edital, 
ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 
9.20.1. Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do 
subitem 9.20., deverá comprovar regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
9.20.2. A comprovação de que trata o subitem 10.14. deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos 
de negativas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando a partir do momento em que a 
licitante foi declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração. 
9.20.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9 . 2 0 . 2 ,  
i m p l i c a r á  a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos 
termos do artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº. 10.520/02 ou revogar a licitação (LC nº. 123/06, 
artigo 43, § 2º.). 
9.21. 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 cujo 
autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
9.22.Todos as propostas e documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 
sessão serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
9.23. Os envelopes não abertos, contendo os documentos de habilitação, ficarão à 
disposição para retirada no Departamento de Compras e Licitações – Avenida Adhemar de 
Barros, n.º 1.070, Porto do Ribeira – Iguape/SP, durante 30 (trinta) dias após a publicação 
da homologação. Os envelopes não retirados neste prazo serão  inutilizados. 

9.24.Se não houver tempo suficiente para abertura dos envelopes Proposta e Documentação 
em um único momento, ou ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou 
surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão 
consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 
9.25.O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas, da documentação e declarações apresentadas, devendo 
os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da 
convocação. 
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9.26.Após o atendimento dos requisitos de habilitação, será declarado o vencedor,  
sendo feita a adjudicação. 
 

10. DA IMPUGNÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data ficada para o recebimento das 
propostas/habilitação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão. 
10.2. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 
01 (um) dias útil anterior À data fixada para recebimento das propostas. 
10.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, serão efetuadas as alterações 
necessárias e será, oportunamente, designada nova data para a realização do certame. 
 

11 - DO RECURSO, DAS AMOSTRAS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1-As empresas classificadas em 1º lugar deverão enviar apenas as  a amostras dos 
itens  09, 42, 60, 61, 77, 78, 79, 87, 90, 95 e 96  em que foram consideradas vencedoras 
na etapa de lance, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o certame; 

11.2-Caso a empresa não envie a amostra ou a amostra apresentada para qualquer dos 
itens, sejam divergentes do descrito no Anexo I e/ou Anexo II, a licitante será 
desclassificada, e passarão a ser analisadas as amostras da segunda colocada na fase 
de lances.  

Os critérios a serem utilizados para a análise das amostras serão os seguintes: 

conformidade das especificações mínimas solicitadas no Anexo I, manuseio, falhas de 
fabricação, acabamento, segurança e teste sensorial que avaliará (sabor, cor e textura). 
Todos os produtos deverão atender a legislação vigente e o Código de Defesa do 
Consumidor. 

O teste sensorial deverá ser realizado por uma equipe composta 
por: nutricionistas da rede municipal e pessoas maiores de 21 anos que participem da 
comunidade ou setores da Prefeitura .Será elaborado relatório de avaliação sensorial assinado 
por todos os membros e 
pelo nutricionista responsável técnico. Poderão acompanhar os testes representantes da 
empresa devidamente credenciado para tal. 
Caso a empresa primeira colocada seja desclassificada com relação à amostra, será feita 
a negociação com o segundo melhor preço e analisados os documentos de habilitação e 
a amostra apresentada, e assim sucessivamente, até a declaração do vencedor do item. 

Os produtos ofertados deveram estar de acordo com a legislação vigente. 

11.3-Caso a empresa tenha sido declarada melhor oferta tanto na cota principal quanto 
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na cota reservada do mesmo item, poderá apresentar apenas uma amostra, não sendo 
necessária a apresentação de duas amostras para o mesmo produto . 

11.4-No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação 
das razões do recurso, 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. 

11.5 -A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: na decadência 
do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

11.6 -Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 

11.7 -Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 

-O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

-A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a 
termo em ata. 

-Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
Departamento de Compras e Licitações – Prefeitura de Iguape, nos dias úteis no horário de 
08:00 ás 11:00 e das 14:00 às 16:30 horas.  
11.8.1  -Caberá ao Pregoeiro encaminhar o processo administrativo para a autoridade 
competente para Homologação, cabendo a este, a qualquer momento, revogar a presente 
licitação, por razões de interesse público, decorrentes de fato supervenientes, devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação. 
 
12 - DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1. Homologado o resultado da licitação, a Prefeitura de Iguape, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados 
para a assinatura do Termo de Ciência e Notificação (Minuta conforme ANEXO XII) e Ata 
de Registro de Preços (ANEXO I I ), que terá efeito de compromisso de execução nas 
condições estabelecidas. 
12.2. A contratação com os fornecedores registrados, será formalizada por intermédio da 
emissão da nota de empenho, conforme permite o artigo 11, do Decreto nº. 3.931 de 
19.09.01. 
12.3. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data 
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da convocação, comparecer ao Departamento de Compras e Licitação, à Avenida Adhemar de 
Barros, n.º 1.070, Porto do Ribeira – Iguape/SP, para assinar a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS e Termo de Ciência e Notificação. 
12.4. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, desde que solicitado por escrito no prazo anteriormente estipulado, e 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
12.5. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a adjudicatária se obriga a 
Apresentar:  
a) Cópia autenticada do  Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que 
comprove que a empresa foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou 
Municipal, dentro do prazo de validade”, demonstrando que a empresa está apta para o 
seu funcionamento regular. 
 
12.5.1. - O descumprimento do subitem 12.5. alínea “a”, obrigará esta Prefeitura a não 
assinar a Ata de Registro de Preços e Termo de Ciência e Notificação, ficando a 
adjudicatária sujeita à aplicação das penalidades previstas no item 20. 
 
12.6. O não cumprimento do disposto no item 12.3 e respectivos subitens, onde a 
Adjudicatária se recuse a assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e/ou Termo de 
Ciência e Notificação, injustificadamente, será convocada outra licitante na ordem de 
classificação das ofertas, e assim sucessivamente, ficando a Adjudicatária sujeita à aplicação 
das sanções e penalidades previstas no item 20 deste Edital. 
12.7. O descumprimento do subitem 12.5, obrigará esta Prefeitura a não assinar a 

Ata de Registro de Preços e Termo de Ciência e Notificação, ficando a adjudicatária 

sujeita à aplicação das penalidades previstas no item 20. 

12.8. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações, obedecidas às 
disposições contidas no artigo. 65, da Lei nº. 8.666/93. 

12.9. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à 
PREFEITURA DE IGUAPE promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
12.10. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA DE IGUAPE deverá: 

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado no mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
12.11. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, a PREFEITURA DE IGUAPE poderá: 
a) acatar pedido de reajuste dos preços, mediante aprovação do requerimento 
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devidamente acompanhado das devidas comprovações; 
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
12.12. Não havendo êxito nas negociações, a PREFEITURA DE IGUAPE deverá 
proceder à revogação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
13 - DA VIGÊNCIA 

 

13.1. O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. A vigência da Ata de Registro 
de Preços ficará condicionada à data da sua assinatura e à validade do presente Registro de 
Preços, durante o qual o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a adquirir o produto 
referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo 
fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao 
DETENTOR DA ATA, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

 
14 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 
 
14.1. As requisições serão emitidas conforme a necessidade do Departamento solicitante e 
a(s) entrega(s) poderá(ão) ser realizada(s) parcialmente, conforme indicação desta. 
14.1.1. O fornecimento dos produtos, cujos preços serão registrados pelo presente 
procedimento, deverá ser realizado mediante apresentação da R e q u i s i ç ã o  expedida 
pelo Departamento Solicitante, conforme locais indicados no ANEXO XIII. 
14.1.2. Os locais de entrega poderão ser alterados conforme indicação dos interessados. 
14.2. Os produtos deverão ser entregues e descarregados por funcionários da empresa 
contratada, no local indicado pela municipalidade, no horário das 08h às 11h30min e das 13h 
às 17h30, correndo por conta do fornecedor as despesas decorrentes de embalagem, frente, carga e 
descarga, seguros, mão de obra, etc. 
 
15 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente para efeito de 
posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação. O objeto deverá 
ser entregue, no(s) local(is) e endereço(s) indicado(s), de acordo com o ANEXO XIII deste 
Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura. 
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15.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) Na hipótese de substituição, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados  da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
d) Na hipótese de complementação, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do ÓRGÃO GERENCIADOR, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados  
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
16 - DA GARANTIA DO MATERIAL 
 
16.1. O objeto da Ata de Registro de Preços tem garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos 
da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso. 
16.2. Nos termos do artigo 3˚ combinado com o artigo 39, VIII, da Lei nº. 8.078, de 11 de 
setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer 
produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 
competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 
 
17 - DA FORMA DE PAGAMENTO. 

 

17.1. A Nota Fiscal/ Fatura emitida pela Contratada deverá ser entregue juntamente com 
o produto, no local a ser indicado pelo Departamento interessado. O documento fiscal 
deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação. 

17.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da R e q u i s i ç ã o . 

17.2.1. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma do 
Departamento Municipal de Finanças, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que a 
referida fatura seja entregue no Departamento Municipal de Finanças, devidamente 
atestada pelo Departamento solicitante. 

17.2.2. As datas relacionadas no subitem 17.1. poderá sofrer alterações, podendo ocorrer 
antecipações ou atrasos de acordo com cada mês. 

17.2.3. A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/ Fatura antes da entrega do 
objeto do certame. 
17.3.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 
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17.4. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos 
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer 
incidência de correção monetária. 
 

18.DO REAJUSTE 
 

18.1. Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos 
devidamente comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro, ou de redução dos preços registrados, conforme previsto na alínea 
“d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº. 8.666/93. 
18.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
artigo. 65, da Lei nº. 8.666/93, o ÓRGÃO GERENCIADOR, se julgar conveniente, poderá 
optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório. Comprovada a redução dos 
preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço 
máximo a ser pago pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, ao(s) FORNECEDOR(s) registrado(s) 
serão convocados para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 
 
19 - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
 
19.1. DOS DIREITOS: 

 
19.1.1. Constituem direitos do ÓRGÃO GERENCIADOR  receber o objeto nas condições 
avençadas e do DETENTOR DA ATA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados. 
 
19.2. DAS OBRIGAÇÕES: 
19.2.1. Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 
a) efetuar o pagamento ajustado;  
b) dar ao DETENTOR DA ATA as condições necessárias à regular execução do contrato. 
c) prestar ao DETENTOR DA ATA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 
19.2.2. Constituem obrigações do DETENTOR DA ATA: 
a) Fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações do Edital de 
licitação, responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, 
exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras 
irregularidades; 
b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua 
conta as despesas de qualquer natureza; 
c) Prover o adequado transporte do objeto da presente licitação; 
d) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
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ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
e) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 
f) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 
presente contrato; 
g) Comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento; 
h) Cumprir todas as orientações do ÓRGÃO GERENCIADOR para o fiel cumprimento do 
objeto licitado; 

i) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato para terceiros; 
j) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 
k) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, facultada 
a supressão além desse limite. 
l) Obedecer aos prazos e condições de entrega estipulados no item 14 do Edital e cumprir 
todas as exigências editalícias e Ata de Registro de Preços; 
m) Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos 
não atenderem as condições do Edital; 
n) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre 
os produtos vendidos. 
o) A Contratada/Detentora da Ata assume como exclusivamente seus, os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. 
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao 
Contratante ou a terceiros na execução desta Ata. 
p) Os direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária 
ou securitária  decorrentes da execução da presente Ata, são de cumprimento e 
responsabilidade exclusivas da Contratada/Detentora da Ata. 
 
 
20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. Os participantes que ensejarem no retardamento da execução do certame, não 
mantiverem sua proposta, falharem ou fraudarem a presente contratação, comportarem-se de 
modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 
conforme o caso, as sanções previstas no artigo 7º., da Lei nº. 10.520/02, bem como aos 
artigos 86 e 87, da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 
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MUNICÍPIO pelo infrator: 
20.2 . Nos termos do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial da 
Ata, a Detentora da Ata, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
a) advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais 
haja concorrido; 
b) multa, na forma prevista neste instrumento convocatório ou na Ata de Registro de Preços: 
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período 
não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro Municipal, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade; 
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, que será 
concedida sempre que a Detentora da Ata ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
20.3. Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a até 2% (dois 
por cento) do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar 
tumulto na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance 
ofertado. 
20.4. Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal 
das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto neste edital, 
implicará decadência do direito à contratação e a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor 
adjudicado à ela, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e 
contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto 
pelo artigo 7º, da Lei Federal nº. 10.520/02 (LC nº. 123/06, artigo 43, § 2º). 
20.5 . A adjudicatária que, devidamente convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços e Termo de Ciência e Notificação, não comparecer, recusar injustificadamente 
e/ou deixar de assiná-los dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-a às seguintes penalidades: 
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor adjudicado à ela; 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade 
e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º., da Lei Federal nº. 
10.520/02. 
20.5.1. As mesmas sanções serão aplicadas à adjudicatária que, devidamente 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços e Termo de Ciência e Notificação, 
deixar de atender ou apresentar o documento  exigidos no subitem 12.7.1 ou 
apresentá-lo de forma defeituosa. 
20.6. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, e/ou pelo atraso 
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injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º., do artigo 86, da Lei 
nº. 8.666/93, sujeitará a Detentora da Ata à multa de mora, calculado por dia de atraso da 
obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) do valor total da Nota de 
Empenho ao dia; e 
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 2% (dois por 
cento) do valor total da Nota de Empenho ao dia; 
c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade 
e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º., da Lei Federal nº. 
10.520/02. 
20.7. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 
pagamento não elide a responsabilidade da Detentora da Ata por danos causados à 
Contratante. Após o terceiro caso de advertência, independente de quitação de multa, 
poderá a Administração aplicar o disposto no subitem 20.2.1. alíneas “c” e/ou “d”. 
20.8. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com 
qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da 
Contratante. 
20.9. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista 
ao processo, desde que requerido previamente e motivando tal pedido. 

20.9.1. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias 

úteis contados da data da intimação do interessado. 
20.9.2. A sanção estabelecida no subitem 20.2.1. alínea “d” é de competência exclusiva 
do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) 
anos de sua aplicação. 
20.10. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de até 10 (dez) dias 
da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
20.10.1. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será 
automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a Detentora da Ata vier a 
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, 
cobrado judicialmente. 
20.10.2. Na impossibilidade da aplicação do subitem 20.10.1. o não pagamento da(s) 
multa(s) ensejará à inscrição da empresa na Dívida Ativa do município, sendo esta cobrada 
posteriormente de forma extrajudicial. Não havendo êxito, a multa será cobrada 
judicialmente. 
20.11. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
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informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 
 
21 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

21.1. A Contratada (Detentor da Ata) terá seu registro cancelado quando: 
21.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
21.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
21.1.3. tiver presentes razões de interesse público 
21.2.  O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa será  formalizado por despacho da autoridade competente do ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 
21.3. O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
21.4. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito pela 
PREFEITURA DE IGUAPE, independente de interpelação ou notificação judicial ou 
extrajudicial, nos seguintes casos: 
a) inexecução parcial ou total do contrato; 
b) decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou extrajudicial ou 
suspensão pelas autoridades competentes das atividades da Contratada; 
c) inobservância de dispositivos legais; 
d) dissolução de empresa Contratada; 
e) nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
21.5. Nos casos de  rescisão pelos incisos a) e/ou c) do subitem 21.4, a parte inadimplente 
será responsável pelo ressarcimento, a outra, dos eventuais prejuízos decorrentes da 
rescisão. 
21.6.  Por ato unilateral do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando ocorrer: 
a) O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de Preços; 
b) Descumprimento do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº. 8.666/93 sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis; 
c) Lentidão do seu cumprimento, levando o ÓRGÃO GERENCIADOR a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 
d) Atraso injustificado no fornecimento; 
e) Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao ÓRGÃO 
GERENCIADOR; 
f) Subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, ou associação do DETENTOR DA 
ATA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, sem expressa anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
22.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
22.3. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado e no 
endereço eletrônico: www.iguape.sp.gov.br. 
22.4. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 
no Diário Oficial do Estado. 
22.5. É de inteira responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento dos 
esclarecimentos/adendos/erratas ou quaisquer outras informações acerca da presente 
licitação, dos quais serão publicados avisos no D.O.E. e disponibilizados no site: 
www.iguape.sp.gov.br. 

22.6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

22.7. Integram o presente Edital: 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

 
ANEXO  V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
ANEXO VI– MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS DA EMPRESA; 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO;  

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO  DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 

ANEXO I X – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
DO EDITAL; 
ANEXO X- DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO. 
ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO ENDEREÇO DO 
PROCESSO DE ENTREGA E ESTIMATIVA DE CONSUMO; 
ANEXO XII – MINUTA DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO; 

http://www.iguape.sp.gov.br./
http://www.iguape.sp.gov.br./
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ANEXO XIII – ENDEREÇOS; 

ANEXO XIV – RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL PELA INTERNET. 

ANEXO XV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO 

ATO DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 
Iguape, 29 de  Maio   de 2.018. 

 
 
 

                                     WILSON ALMEIDA LIMA 
                                       Prefeito 

 
 

 
 

ODAIL GOMES SANTOS JUNIOR 
Departamento de Cultura,Turismo, eventos e Esporte 

 
 
 
 

JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO JR 
Diretor do Depto de Educação 

 
 
 

FRITZ WALTER KLIMKE 
Diretor do Depto de Administração 

 
 
 
 

VIRGÍNIA LÚCIA OLIVA CARDOSO MORAIS 
Diretora de Assistência e Promoção Social 

 
 
 

LETÍCIA RÉGIO NARITA RODRIGUES 
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Diretora do Departamento de Saúde 
 

 
               VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDIC
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

 

Item UNIDADE DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
DAPS - 
CRAS 

Saúde Educação 
FUNDO 
SOCIAL 

DAPS - 
Acolhimento 

Administração                    Total TIPO DE COTA 

1 
Frasco de 

210g 

Achocolatado em pó Diet: - 210 g. 
Ingredientes: Maltodextrina; Cacau Lecitinado; 
Vitaminas e Minerais (Minerais: Ferro, Zinco e Selênio; 
Vitaminas: A, D, E, 
B1, B2, C, Nicotinamida, Ácido Pantotênico, B6, Ácido 
Fólico, B12). Edulcorantes Artificiais: Ciclamato de 
Sódio, Aspartame, 
Sacarina Sódica e Acesulfame de Potássio; 
Aromatizante e Antiumectante: Dióxido de Silício, 
Sem adição de açúcar,39% 
Menos calorias, Fonte de 11 Vitaminas e 3 Minerais, 
Não contém 
glutém, Contém fenilalanina, Diabéticos: Contém 
glicose e maltose naturalmente existentes no cacau e 
na maltodextrina. 
Validade: 15 meses. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                          
50  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
50  

 
 
 
 
 
 
 

 PRINCIPAL  
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2 
Latas de 

400g 

Achocolatado em pó: Ingredientes: Açúcar, cacau em 
pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante 
lecitina de soja, antioxidante ácido 
ascórbico e aromatizante. Contém Glúten. Contém 
traços de leite. Devendo 
ser fabricadas a partir de matérias sãs e limpas, 
isentas de matérias terrosas 
e parasitas. Não poderão estar úmidas, fermentadas 
ou rançosas. .Validade: mínima de seis (06) meses a 
partir da data de fabricação. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas.  

                                                                
200  

                                                             
200  

                                                                   
3.000  

                                                                  
100  

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                      
3.700  

 PRINCIPAL  

3 KG 

Açúcar refinado: Especial, filtrado ou peneirado. De 
acordo com a NTA 02 e NTA 52; contendo no mínimo 
98,3% de sacarose; livre de 
fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e 
de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro 
próprios do tipo açúcar. Sabor doce. Embalagem: 
pacote com um quilo, embalados em sacos resistentes 
de polietileno atóxico e reembalados em fardos de 
papel multifolhado ou plástico resistente. Na 
embalagem deverá constar o nome e o endereço do 
fabricante, nome, classificação e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, 
número de registro no órgão competente, 
empilhamento máximo para armazenagem. Validade: 
mínima de nove (09) meses a partir da data de 
fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) 
dias da entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo 
antes do vencimento do prazo de validade e 

                                                            
1.000  

                                                         
3.000  

                                                                   
3.000  

                                                                  
220  

                                                                                
500  

                                                        
115  

                                                                      
7.835  

 PRINCIPAL  
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embalagens danificadas. 
 
 

4 
Frasco com 

100ml 

Adoçante dietético: composto de sacarina sódica e 
ciclamato de sódio, liquido, com validade miníma de 
12 meses a contar da data de entrega, 
acondicionado em frasco de 100ml, e suas condições 
deverão estar de  acordo com a (portaria 38, de 
13/01/98) da ANVISA e nta83(decreto 
12486/78). 

                                                                   
10  

                                                             
130  

                                                                          
15  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                        
100  

                                                                          
255  

 PRINCIPAL  

5 1 Litro 

Alimento com SOJA tipo Suco de fruta com Soja 
SABORES VARIADOS : Enriquecido com vitaminas e 
ferro. Contem aromatizante sintético idêntico ao 
natural.Zero % de lactose e colesterol. Fonte de 7 
vitaminas .Ingredientes: água, extrato de soja, açúcar 
e polpa de fruta (variadas). Acidulante ácido cítrico, 
espessante pectina. Aromatizante. Regulador de 
acidez citrato de sódio. Edulcorante artificial: 
sucralose, vitaminas e 
ferro. NÃO CONTEM GLUTEN. 

                                                                
100  

                                                         
1.000  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
1.100  

 PRINCIPAL  
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6 
Caixa com 

500g 

Amido de milho: De acordo com a NTA 02 e 37. 
Produto amiláceo extraído do milho. Preparado a 
partir de matérias-primas sãs, limpas e isenta de 
matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e 
vegetais. Livre de fermentação, não podendo estar 
rançoso e com umidade máxima de 14% p/p. 
Embalagem: caixa de papelão fina, acondicionada 
internamente em saco de papel impermeável ou saco 
de polietileno atóxico, resistente, 
termosoldado, contendo peso líquido de quinhentas 
(500) gramas. Na embalagem deverá constar o nome 
e o endereço do fabricante, nome, 
classificação e marca do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, peso líquido, número de registro 
em órgão competente, empilhamento 
máximo de armazenagem. Validade: mínima de seis 
(06) meses a partir da data de fabricação, que não 
poderá ser superior a trinta (30) dias da entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas.  

                                                                   
10  

                                                             
100  

                                                                             
-    

                                                                        
7  

                                                                                
150  

                                                             
-    

                                                                          
267  

 PRINCIPAL  



   Pregão Presencial nº. 022/2018– Registro de Preços –  

 
 PREFEITUR         MUNICÍPIO DE IGUAPE  

Estância Baln           ESTÂNCIA BALNEÁRIA  

 
 

      

 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, Cep: 11920-000, Fone: 13-3848-6836 

 

Rubricas: 1º _________________________ 2º ______________________ Visto Jurídico ______________________ 

 

7 5kg 

Arroz polido – longo fino – tipo 1: De acordo com as 
NTA 02 NTA 33.Tipo 1. Beneficiado, polido, limpo, 
grãos inteiros, longos, finos, cor clara,isenta de 
matéria terrosa, parasitas e detritos animais e 
vegetais. Não podeapresentar odor estranho de 
qualquer natureza, impróprio ao consumo,prejudicial 
à saúde (pesticidas). Será permitida a umidade 
máxima de 14%e tolerância de até 6% de grãos 
quebrados. Embalagem: sacos depolietileno, atóxico, 
transparentes e resistentes, termosoldado, 
contendocinco quilos e reembalados em fardos de 
papel ou saco plástico resistenteem fardos de trinta 
quilos. Na embalagem deverá constar o nome e 
oendereço do fabricante, nome, classificação e marca 
do produto, data defabricação, prazo de validade, 
peso líquido, número de registro em 
órgãocompetente, empilhamento máximo de 
armazenagem. Validade: mínimade seis meses, a 
partir da data de fabricação, que não poderá ser 
superior aquinze dias da data de entrega. Reposição 
do produto: no caso dealteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade, 
embalagensdanificadas, não atenda a especificação 
ou esteja em mau estado deconservação, aspecto 
generalizado de mofo ou fermentação, odor 
estranhoou contenha substâncias nocivas a saúde. 

                                                                   
20  

                                                         
1.000  

                                                                
40.000  

                                                                     
50  

                                                                                
500  

                                                             
-    

                                                                   
41.570  

 PRINCIPAL  
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8 
Caixa com 

50 latas 

Atum ralado: Ingrediente: atum, óleo comestível, 
caldo vegetal e sal. 
Embalagem primaria: lata limpas, isentas de 
ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, 
que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo, pesando 170 gramas,peso 
liquido drenado 120 gramas, Validade mínima de 12 
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. 

                                                                
150  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
150  

 PRINCIPAL  

9 
Unidades 

250g 

Aveia em Flocos finos: Aveia; instantânea; Em flocos 
finos, isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Admitindo umidade máxima de 15 %. Acondicionada 
em caixa de 
papel cartão, contendo 250 g, com validade minima 
de 6 meses a contar da entrega, embalada em caixa 
de papelão reforçado. Suas condições deverão estar 
deacordo com a NTA – 33 ( Decreto 12486 de 
20/10/98). 
 

                                                                      
-    

                                                                
48  

                                                                       
200  

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                          
348  

 PRINCIPAL  

10 
Latas com 

500 ml 

Azeite de oliva extra virgem: Não deve conter 
gorduras saturadas em sua 
composição. NÃO CONTER GLÚTEN. 

                                                                   
30  

                                                             
300  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
60  

                                                             
-    

                                                                          
390  

 PRINCIPAL  

11 Vidro 500g 

Azeitonas em conservas: verde; inteira com caroço; 
imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; 
validade mínima seis (06) meses a contar 
da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser 
considerado como peso líquido o produto drenado; e 
suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA-31 (Decreto 12486/78). 

                                                                   
15  

                                                             
100  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
24  

                                                             
-    

                                                                          
139  

 PRINCIPAL  
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12 500g 

Batata Palha: Composto por batatas selecionadas, 
com sabor, odor, textura, característica isenta de 
ranço. Ingredientes: batata, óleo vegetal, sal. 
Com validade mínima de dois (02) meses a partir da 
data de entrega. 

                                                                   
20  

                                                             
100  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
40  

                                                             
-    

                                                                          
160  

 PRINCIPAL  

13 
Embalagem 

de 1 
litro 

Bebida de Soja Original: Ingredientes: água, extrato 
de soja, açúcar,cálcio (fosfato tricálcico), cloreto de 
sódio (sal), espessantes celulose microcristalina, 
carragena  e carboximetilcelulose, aromatizantes, 
estabilizante citrato de sódio e edulcorante artificial 
sucralose (2mg/100ml). Não contém glúten. 

                                                                
100  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
100  

 PRINCIPAL  

14 

Pacotes de 
400gr 

Biscoito doce – tipo maisena: De acordo com as NTA 
02 e NTA48. Produzido a partir de matérias-primas sãs 
e limpas, sem corante e isenta de matéria terrosa, 
parasitas e detritos animais e 
vegetais. Tendo como composição básica: farinha de 
trigo, açúcarcristal, amido de milho, gordura vegetal 
hidrogenada, leite,essência e sal refinado. 
Embalagem: o produto deverá vir embalado em sacos 
plásticos atóxicos, contendo (400) gramas 
cada e reembalados em caixas de papelão reforçado. 
Naembalagem deverá constar nome e marca do 
produto, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade, 
peso líquido, número do registro em órgão 
competente, empilhamento máximo de 
armazenagem. Validade: mínima de 
nove (09) meses a partir da data de fabricação, que 
não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de 
entrega. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do 
prazo de validade e embalagens danificadas 

                                                                
200  

                                                         
1.000  

                                                                
17.500  

                                                                       
-    

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                   
18.900  

 PRINCIPAL  
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15 
Pacote com 

200 gr 

Biscoito Integral: Farinha de trigo integral, gordura 
vegetal hidrogenada de soja, malte, açúcar, leite em 
pó, sal, contém fermento biológico, fermentos 
químicos: bicarbonato de sódio e fosfato 
monocálcico. CONTÉM GLUTEN 

                                                                
100  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
100  

 PRINCIPAL  

16 

Caixa com 
180 

Sâches(Mini 
Lanche/ 

Lanchinho) 

Biscoito salgado - tipo cream cracker SACHÊS 
COM 2 UNIDADES: De acordo com as NTA 02 e 
NTA 48. Produzido a partir de matérias-primas sãs e 
limpas, sem corante e isenta de matéria terrosa, 
parasitas e detritos animais e vegetais. Tendo como 
composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar, sal, extrato de malte, amido de 
milho, fermento, leite e estabilizante ETI (lecitina de 
soja). Aparência: massa bem assada, sem recheio, 
sem cobertura. Cor, cheiro e sabor próprios. 
Embalagem: pacotes de papel impermeável ou 
plástico atóxico, lacrado, com peso líquido de 
quatrocentas (400) gramas, tendo dupla embalagem. 
Reembalados em caixa de papel ondulado. Na 
embalagem deverá constar o nome e o endereço do 
fabricante, nome, classificação e marca do produto, 
data de fabricação, 

                                                                      
-    

                                                                
50  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
50  

 PRINCIPAL  
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17 
Pacotes com 

400gr 

Biscoito Salgado – tipo integral : Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
trigointegral, oleina de palma, gordura vegetal, 
farinha decenteio integral, açúcar, açúcar invertido, 
sal,fermentos químicos bicarbonato de amônio, 
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, 
corante caramelo, melhorador de farinha 
metabissulfito de sódio e emulsificante lecitina de 
soja. CONTEM GLUTEN. Contem traços de leite e 
de gergelim. Embalagem: pacotes de papel 
impermeável ou plástico atóxico, lacrado, com peso 
líquido de quatrocentas (400) gramas, tendo dupla 
embalagem. Reembalados em caixa de papel 
ondulado. Na embalagem deverá constar o nome e 
oendereço do fabricante, nome, classificação e 
marcado produto, data de fabricação, 

                                                                      
-    

                                                         
1.000  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
1.000  

 PRINCIPAL  
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18 
Pacotes com 

400gr 

Biscoito salgado tipo cream cracker: De acordo com 
as NTA 02 e NTA48. Produzido a partir de matérias-
primas sãs e limpas, sem corante e isenta 
de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e 
vegetais. Tendo como composição básica: farinha de 
trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar, 
sal, extrato de malte, amido de milho, fermento, leite 
e estabilizante ETI(lecitina de soja). Aparência: massa 
bem assada, sem recheio, sem cobertura. Cor, cheiro 
e sabor próprios. Embalagem: pacotes de papel 
impermeável ou plástico atóxico, lacrado, com peso 
líquido de quatrocentas 
(400) gramas, tendo dupla embalagem. Reembalados 
em caixa de papel ondulado. Na embalagem deverá 
constar o nome e o endereço do 
fabricante, nome, classificação e marca do produto, 
data de fabricação, 
prazo de validade, peso líquido, número de registro 
em órgão competente, 
empilhamento máximo de armazenagem. Validade: 
mínima de nove (09) 
meses a partir da data de fabricação, que não poderá 
ser superior a quinze 
(15) dias da data de entrega. 

                                                                
200  

                                                         
1.000  

                                                                
17.500  

                                                                       
-    

                                                                                
250  

                                                             
-    

                                                                   
18.950  

 PRINCIPAL  
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19 

Caixa c/ 180 
Sachês ( 

Mini- 
Lanche / 

Lanchinho ) 

Bolacha doce – tipo maisena SACHÊS COM 2 
UNIDADES:: De acordo com as NTA 02 e NTA 48. 
Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, 
sem corante e isenta de matéria terrosa, parasitas e 
detritos animais e vegetais. Tendo como composição 
básica: farinha de trigo, açúcar cristal, amido de 
milho, gordura vegetal hidrogenada, leite, essência e 
sal refinado. Embalagem: o produto deverá vir 
embalado em sacos plásticos atóxicos, contendo 
quatrocentas(400) gramas cada e reembalados em 
caixas de papelão reforçado. Na embalagem deverá 
constar nome e marca do produto, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, 
peso líquido, número do registro em órgão 
competente, empilhamento máximo de 
armazenagem. 
Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data 
de fabricação, que não poderá ser superior a quinze 
(15) dias da data de entrega. Reposição do produto: 
no caso de alteração do mesmo antes do vencimento 
do prazo de validade e embalagens danificadas. 
 

                                                                      
-    

                                                                
50  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
50  

 PRINCIPAL  

20 
Pacotes com 

200 
gramas 

Bolacha Integral - Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida  com ferro e ácido fólico, farinha de trigo 
integral, oleína de 
palma, gordura vegetal, farinha de centeio integral, 
açúcar,açúcar invertido, sal, fermentos químicos 
bicarbonato de amônio, 
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, 
corante caramelo, melhorador de farinha 
metabissulfito de sódio e 
emulsificante lecitina de soja. Contém Glúten. Contém 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                       
200  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
200  

 PRINCIPAL  
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traços de 
leite e gergelim. 

21 
Pacote de 

500g 

Café em pó: Café torrado e moído; em pó 
homogêneo, torrado e moído,aroma e sabor 
característicos, com selo de pureza da ABIC, sem 
glúten,acondicionado em embalagem almofada (com 
ou sem vácuo) de 500gramas, validade mínima dois( 
02 )meses a contar da data da entrega. 

                                                                
500  

                                                         
2.000  

                                                                             
-    

                                                                  
110  

                                                                                
350  

                                                        
360  

                                                                      
3.320  

 PRINCIPAL  

22 
Pacote de 

50g 

Canela em pau: acondicionado em saco de 
polietileno,íntegro,atóxico,resistente,vedado 
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, data 
de validade, quantidade do produto. o produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 
a partir da data de entrega na 
unidade de acordo com a rdc n°276/2005. Pacote com 
50g. 

                                                                   
10  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
10  

 PRINCIPAL  

23 
Pacote de 

17gr 

Canela em pó: Em rama;obtida da casca de espécimes 
vegetais genuínos; 
grãos sãos e limpos; de coloração parda amarelada ou 
marrom claro; com 
aspecto, cheiro, aromático e sabores próprios; livrede 
sujidades e materiais 
estranhos a sua espécie, acondicionada 
em saco plástico transparente c/ 17 g. 

                                                                   
10  

                                                                
40  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
48  

                                                             
-    

                                                                             
98  

 PRINCIPAL  



   Pregão Presencial nº. 022/2018– Registro de Preços –  

 
 PREFEITUR         MUNICÍPIO DE IGUAPE  

Estância Baln           ESTÂNCIA BALNEÁRIA  

 
 

      

 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, Cep: 11920-000, Fone: 13-3848-6836 

 

Rubricas: 1º _________________________ 2º ______________________ Visto Jurídico ______________________ 

 

24 
Frasco com 

390g 

Catchup: Composto por matéria prima selecionada, 
com cor,sabor,textura 
e odor característico. Ingredientes: Polpa de tomate, 
açúcar, vinagre, glicose, sal, espessantes goma 
xantana e pectina, conservador ácido sórbico, 
estabilizante cloreto de cálcio, acidulante ácido cítrico 
e aromatizante. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. Com validade mínima de seis (06) 
meses a partir da 
data de entrega. 

                                                                   
30  

                                                                
50  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
48  

                                                             
-    

                                                                          
128  

 PRINCIPAL  

25 
Caixa com 

250 g 

Chá mate torrado: cor, sabor, aspecto, odor 
característico e livre de 
parasitas e larvas. Com validade mínima de seis (06) 
meses a partir da data 
de entrega. Resolução RDC n° 12 ANVISA.  

                                                                   
40  

                                                         
1.000  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                      
1.140  

 PRINCIPAL  

26 
Pacotes de 

100 gr 

Chocolate ao leite GRANULADO: preparado com 
açúcar, cacau em pó, 
amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, 
emulsificante lecitina de 
soja, aromatizante. Com validade mínima de 11 meses 
a contar da entrega. 
O produto deverá ser embalado em pacotes de 100g 
bem lacrados e suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA 40 ( 
Decreto 12486 de 
20/10/78).  

                                                                   
24  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
48  

                                                             
-    

                                                                             
72  

 PRINCIPAL  

27 
Pacotes 

De 
100g 

Coco ralado puro: De baixo teor de gordura , Branco, 
puro, sem qualquer 
adição, com no mínimo 60% de gordura, cheiro 
característico, sem sujidade, sem parasitos e sem 
larvas. Validade mínima de nove (09) meses 
e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 

                                                                
200  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                     
40  

                                                                                   
60  

                                                             
-    

                                                                          
300  

 PRINCIPAL  
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entregado produto. 
Embalagem primaria: pacote de polietileno atóxico, 
contendo 100 gramas 

28 
Pacotes com 
500 gramas 

Colorau 500g. : Colorífico em pó fino homogêneo, 
obtido de frutos,obtidos 
de frutos maduros e limpos, dessecados e moídos, de 
coloração própria, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de 
materiais estranhos. 
Embalagem: Acondicionado em saco plástico 
transparente e a tóxico, 
hermeticamente vedado e resistente de 500g. 
.Validade: mínima de nove 
(09) meses a partir da data de fabricação que não 
poderá ser superior a 
quinze (15) dias a data de entrega. Reposição do 
produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

                                                                   
10  

                                                                
50  

                                                                   
4.000  

                                                                     
60  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
4.120  

 PRINCIPAL  

29 
Pacotes de 

8g 

Cravo da índia: obtido do botão floral de espécime 
genuína; de coloraçãopardo escura, cheiro e sabor 
próprios; com teor de umidade máxima de16%; isento 
de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos 
ousementes; validade mínima 10 meses a contar da 
entrega, em saco plásticotransparente, atóxico; 
pesando no mínimo 8 gramas; e suas 
condiçõesdeverão estar de acordo com a NTA-70 
(decreto 12486 de 20/10/78). 

                                                                   
10  

                                                                
40  

                                                                             
-    

                                                                     
10  

                                                                                   
48  

                                                             
-    

                                                                          
108  

 PRINCIPAL  
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30 

Lata ou 
Embalagem 
tetra Pack 

200 g 

Creme de leite: apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 25%, 
embalado em lata ou embalagem tetra pack pesando 
200 gramas, com 
validade mínima de 10 meses a contar da data da 
entrega, e suas condições 
deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 
07/03/96. 

                                                                
500  

                                                             
500  

                                                                             
-    

                                                                     
50  

                                                                                
150  

                                                             
-    

                                                                      
1.200  

 PRINCIPAL  

31 
Potes de 500 

gr 

Doce de Frutas– sabores: morango, uva, pêssego, 
banana, maçã ou 
abóbora. Embalagem: pote plástico em polietileno, 
transparente, atóxico, 
íntegro, com tampa e lacre de proteção, contendo 
500g. Prazo de validade 
mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega. 

                                                                
300  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                          
400  

 PRINCIPAL  

32 
Lata ou 

embalagem 
500 g 

Doce de Leite: cremoso ou pastoso - embalagem 
plástica de 500gr. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. atendera as exigências 
do ministérios da aGricultura e dipoa, 
conforme portaria 369 de 04/09/1997 e do 
regulamente da inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem animal. 
deverá apresentar 
validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data 
de entrega. 

                                                                
500  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
500  

 PRINCIPAL  
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33 
Lata ou 

embalagem 
500 g 

Doce de leite: Para corte, que apresente as 
características sensoriais típicas do produto 
em bom estado de conservação. 
Apresentação em embalagens de 500g 
isentas de qualquer tipo de sujidade. 
Validade mínima de 01 (um) ano. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
48  

                                                             
-    

                                                                             
48  

 PRINCIPAL  

34 
Caixas com 
10 Sachês 

Erva doce: Chá de erva-doce, em saquinhos, 
composto de funcho nacional 
(Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês 
envelopados individualmente 
de aprox. 2g cada. Caixa com 10 sachês 

                                                                   
12  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
48  

                                                             
-    

                                                                             
60  

 PRINCIPAL  

35 
Lata de 200 
gramas 

Ervilha em lata – 200 gramas: Ingredientes: ervilha, 
água e sal. Produzido 
a partir de matéria-prima sã e limpa, isenta de 
matéria terrosa, parasitas, 
detritos animais e vegetais. Embalagem: em lata de 
flandres com verniz sanitário, contendo peso líquido 
aproximado de duzentos ramas. 
Reembaladas em caixa de papelão ondulado, com 
aproximadamente 24 
latas. Na embalagem deverá constar nome, 
classificação e marca do 
produto, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de 
validade, peso líquido, número de registro no órgão 
competente, 
empilhamento máximo para armazenagem. As latas 
deverão estar isentas de 
ferrugem, amassada, estufada ou de qualquer outro 
defeito. Validade: 
mínima de seis (06) meses da data de fabricação, que 

                                                                
100  

                                                             
500  

                                                                   
5.000  

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                      
5.700  

 PRINCIPAL  
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não poderá ser 
superior a quinze (15) dias da data de entrega. 
Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes do vencimento do 
prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

36 

Embalagem 
Tetra 
Pack 

1,08 kg 

Extrato de tomate – embalagem tetra Pack de 1,08kg: 
De acordo com a 
NTA 02 e NTA 32, produto resultante da concentração 
da polpa de tomates 
maduros escolhidos, sem pele e sem sementes, por 
processo tecnológico 
adequado. Isento de fermentações e não indicar 
processamento defeituoso. Podendo conter adição de 
01% de açúcar e 05 de 
cloreto de sódio. Isento de sujidade, parasitas, larvas 
e de detritos animais e 
vegetais Aparência: massa mole, cor vermelha, cheiro 
e sabor próprios. 
Ingredientes: Tomate, cebola, açúcar, amido 
modificado, sal, óleo vegetal, extrato de levedura, 
salsa, alho, manjericão, 
aipo marrom, orégano, tomilho e realçador de sabor 
glutamato monossódico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
Embalagem: O Produto não deve 
estar abauladas (estufadas), amassadas ou 
enferrujadas. As latas devem 
apresentar verniz interno íntegro, sem quebras, para 
se evitar contato do 
alimento com a lata - o que faria como conseqüência 
corrosão ou migração 
de metais e alterações organolépticas. Devem vir 

                                                                
250  

                                                             
800  

                                                                
20.000  

                                                                  
200  

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                   
21.350  

 PRINCIPAL  
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reembaladas em caixas de 
papelão reforçado, contendo vinte quatro (24) . Na 
embalagem deverá 
constar o nome e o endereço do fabricante, nome e 
marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, peso líquido, 
número do registro do órgão 
competente, empilhamento máximo para 
armazenagem. Validade: mínima 
de nove (09) meses a partir da data de fabricação que 
não poderá ser 
superior a trinta (30) dias da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso 
de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo 
de validade e 
embalagens danificadas. 

37 Pacote 1 kg 

Farinha de mandioca: Deve apresentar cor branca, 
cheiro e sabor 
próprios, ausência de sujidades, parasitas ou larvas. 
Embalagem: sacos de polipropileno transparentes e 
resistentes, contendo 01 
(um) quilo e embalados em fardos de papel 
multifolhado ou plástico 
reforçado contendo 30 (trinta) quilos. 
Na embalagem deverá constar o nome e o endereço 
do fabricante, nome da 
marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade e n˚ do lote. 
Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data 
de fabricação que não 
poderá ser superior a quinze (15) dias da data de 
entrega. Reposição do 

                                                                   
10  

                                                                   
-    

                                                                   
3.000  

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                      
3.110  

 PRINCIPAL  



   Pregão Presencial nº. 022/2018– Registro de Preços –  

 
 PREFEITUR         MUNICÍPIO DE IGUAPE  

Estância Baln           ESTÂNCIA BALNEÁRIA  

 
 

      

 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, Cep: 11920-000, Fone: 13-3848-6836 

 

Rubricas: 1º _________________________ 2º ______________________ Visto Jurídico ______________________ 

 

produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

38 kg 

Farinha de milho em flocos – pacotes com 1 (um) 
quilo: De acordo com a 
NTA 34. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e 
limpas. Produto obtido 
pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado 
ou não previamente 
macerado, socado e peneirado. Livre de matéria 
terrosa, parasitas, larvas e 
detritos animais e vegetais. Não podendo estar 
fermentada, rançosa e 
máximo 14% p/p de umidade. Embalagem: o produto 
deverá vir embalado 
em pacote de polietileno atóxico, de um (01) quilo e 
reembalados em fardos 
de papel multifolhado ou plástico atóxico, resistente, 
constando o nome, 
classificação e marca do produto, nome e endereço 
do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade, peso líquido, número 
de registro no órgão 
competente, empilhamento máximo para 
armazenagem. 
Validade: deverá ser de no mínimo nove (09) meses a 
partir da data de 
fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) 
dias da data de 
entrega. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens 

                                                                   
10  

                                                                   
-    

                                                                   
3.000  

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                      
3.110  

 PRINCIPAL  
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danificadas.  

39 Pacote 500 g 

Farinha de rosca: obtida de lascas de pão torrado, 
obtida a partir de 
matérias primas sãs e limpas, devendo apresentar cor 
clara, cheiro e sabor 
próprios, ausência de sujidades, parasitas ou larvas. 

                                                                   
20  

                                                             
100  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
50  

                                                             
-    

                                                                          
170  

 PRINCIPAL  

40 Pacote 1 kg 

Farinha de trigo especial – pacotes com 1 (um) quilo: 
De acordo com a 
NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, 
desgerminado, com uma extração 
máxima de 20%. Preparado a partir de grãos de trigo 
sãos e limpos, sem fermento, própria para 
fermentação, livre de matéria terrosa, parasitos, 
larvas e detritos animais e vegetais, não podendo 
estar fermentada, rançosa 
e máximo de 14% p/p de umidade. Aparência: pó fino, 
cor branca, cheiro e 
sabor próprios. Embalagem: o produto deverá vir 
embalado em pacote de 
polietileno atóxico, de um (01) quilo e reembalados 
em fardos de papel 
multifolhado ou plástico atóxico, resistente, 
constando o nome, 
classificação e marca do produto, nome e endereço 
do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade, peso líquido, número 
de registro no órgão 
competente, empilhamento máximo para 

                                                                
100  

                                                             
500  

                                                                   
3.000  

                                                                  
340  

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                      
4.140  

 PRINCIPAL  
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armazenagem. Validade: mínima 
de nove (09) meses a partir da data de fabricação que 
não poderá ser 
superior a quinze (15) dias da data de entrega. 
Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes do vencimento do 
prazo de validade e 
embalagens danificadas.  

41 kg 

Farinha de trigo especial enriquecido com ferro e 
acido fólico tipo mistura 
para pães doces: O produto não poderá estar com 
machas de parasitas. 
Deverá apresentar aspecto saudável, odor e sabor 
característicos, 
embalagem não pode estar violada, não deve 
apresentar florescimento de 
fungos, pontos negros e embalados em sacos de nylon 
de 25kg com 
validade de no mínimo 3 meses. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                
20.000  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                   
20.000  

 PRINCIPAL  

42 
pacotes 

400g 

Farinha Láctea: Cereal preparado, aspecto físico de 
farinha, uso nutricional, aplicação infantil. 
Ingredientes: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e 
leite em pó integral. Validade: mínima de 9 meses a 
partir da data de fabricação que não poderá ser 
superior 
a quinze dias de entrega. Reposição do produto no 
caso 
de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo 
de validade e embalagens danificadas.  

                                                                      
-    

                                                             
100  

                                                                       
600  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
700  

 PRINCIPAL  
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43 kg 

Fermento Biológico seco para pães: embalagens 500gr 
em caixas de 10 
 
kg de acordo com a NTA 02 E NTA80. 

                                                                
150  

                                                                   
-    

                                                                       
500  

                                                                        
5  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
655  

 PRINCIPAL  

44 Lata 100g 

Fermento químico em pó para bolo: De acordo com a 
NTA 02 e NTA 80. 
Composto basicamente de amido de milho ou fécula 
de mandioca, fosfato 
monocálcico e bicarbonato de sódio. Isento de 
matéria terrosa, de parasitas, 
de detritos animais e vegetais. Aparência, cor, cheiro 
e sabor próprios. 
Embalagem: lata de folha de flandres, com verniz 
sanitário, contendo peso 
líquido de 100 (cem) gramas. Na embalagem devem 
constar nome e 
endereço do fabricante, nome, classificação e marca 
do produto, data de 
fabricação e prazo de validade, peso líquido, número 
de registro no órgão 
competente. As latas deverão ser isentas de 
ferrugem, amassadas, estufadas 
ou qualquer outro defeito. Validade: mínima de nove 
(09) meses a partir da 
data de fabricação que não poderá ser superior a 
quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas.  

                                                                   
30  

                                                                
50  

                                                                   
1.000  

                                                                     
40  

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                      
1.220  

 PRINCIPAL  
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45 kg 

Flocos de milho, açucarado, enriquecido com 
vitaminas e 
minerais: Ingredientes: flocos de milho refinado, 
acrescido de 
sal, extrato de malte e lecitina de soja, enriquecido 
das seguintes 
vitaminas: a, tiamina (b1), riboflavina (b2), piridoxina 
(b6), 
cobalamina (b12), c, niacina (b3), ácido fólico (b9), 
minerais: 
ferro e zinco, ausente de corantes artificiais. 
Embalagem 
primária: acondicionados em embalagem plástica de 
bopp 
transparente com 1 a 2 kg, devendo suas condições 
estar de 
acordo com a portaria ma n° de 20/07/87 - sabor 
tradicional. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                          
100  

 PRINCIPAL  

46 Saches 4g 

Folha de Louro: Produto próprio para consumo 
humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. Unidade de 
Fornecimento: maço, 
100% natural, sem corantes, sem conservantes, livre 
de sujidades. Rotulagem nutricional na embalagem. 
Validade: mínima de nove (09) 
meses a partir da data de fabricação que não poderá 
ser superior a quinze 
(15) dias a data de entrega. Reposição do produto: no 
caso de alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens 
danificadas. 

                                                                   
40  

                                                                
50  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
60  

                                                             
-    

                                                                          
150  

 PRINCIPAL  
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47 

Latas de 
400 gr. 

Fórmula Infantil de partida: 
Ingredientes:Lactose, concentrado protéico 
de soro de leite*, oleína de palma, leite 
desnatado, óleo de canola, óleo de palmiste, 
óleo de milho, sais minerais (citrato de 
cálcio, cloreto de potássio, cloreto de 
magnésio, citrato de sódio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de 
potássio, sulfato de manganês, selenato de 
sódio), vitaminas (vitamina C, niacina, 
vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina 
A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D, 
vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, 
biotina), óleo de peixe**, lecitina de soja, 
ácido graxo araquidônico, L-arginina, 
Lcarnitina, nucleotídeos, taurina bitartarato 
de colina, inositol, Lhistidina. Não Contém 
Glúten. *fonte protéica **óleo de peixe é 
fonte de ácido 
docosahexaenóico (DHA) 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
50  

                                                             
-    

                                                                             
50  

 PRINCIPAL  
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48 kg 

Fubá de milho amarelo – fino: Deve apresentar um 
aspecto de pó fino, cor 
amarelada, cheiro e sabor próprios, ausência de 
sujidades, parasitas ou 
larvas. Embalagem: sacos de polipropileno 
transparentes e resistentes, 
contendo um quilo e reembalados em fardos de papel 
multifolhado ou 
plástico reforçado contendo 30 (trinta) quilos. Na 
embalagem deverá 
constar o nome e o endereço do fabricante, nome da 
marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade e n˚ do lote. 
Validade: mínima de nove 
(09) meses a partir da data de fabricação que não 
poderá ser superior a 
quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do 
produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e 
embalagens danificadas. 

                                                                   
10  

                                                             
100  

                                                                   
3.000  

                                                                  
124  

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                      
3.334  

 PRINCIPAL  
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49 kg 

Gelatina (sabores morango, limão, abacaxi, uva e 
framboesa)embalagem com 12 gramasO produto 
deverá ser obtido basicamente da mistura de açúcar, 
gelatina, sal,acidulantes, aromatizantes e corantes. 
Deve apresentar aspecto uniforme,cor e sabor 
característicos. Embalagem: pacotes contendo um 
quilo,constando o nome do produto, nome, 
classificação e endereço dofabricante, data de 
fabricação, prazo de validade, peso líquido e número 
dolote. Validade: mínima de seis (06) meses a partir 
da data de fabricação quenão poderá ser superior a 
quinze (15) dias da data de entrega. Reposição 
doproduto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo devalidade e embalagens 
danificadas. 

                                                            
1.000  

                                                             
240  

                                                                   
4.500  

                                                                       
-    

                                                                                
400  

                                                             
-    

                                                                      
6.140  

 PRINCIPAL  

50 
embalagem 

12 g 

Gelatina diet - Ingredientes: Gelatina, maltodextrina, 
sal, regulador de 
acidez citrato de sódio, acidulante ácido fumárico, 
aromatizante, 
edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio, 
aspartame, sacarina sódica e 
acesulfame de potássio e corantes artificiais: 
tartrazina e amarelo 
crepúsculo Contém Felilalanina. Não contem glúten 

                                                                
150  

                                                                   
-    

                                                                          
50  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
200  

 PRINCIPAL  

51 Unidade 

Geléia de morango Ingredientes: polpa de 
morango, estabilizante pectina, edulcorantes 
naturais ( sorbitol e steviosídeo), 
edulcorantes artificiais (ciclamato de sódio e 
sacarina sódica), conservante sorbato de 
potássio e acidulante ácido cítrico; Não 
contém glúten. Embalagem de 200 g. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                          
100  

 PRINCIPAL  
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52 um 
Gelo 20 kg ( sacos)                                                                       

-    
                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                        
500  

                                                                          
500  

 PRINCIPAL  

53 
Embalagem 

de 500g 

GOIABADA: EM BARRA; com 
consistência firme para corte, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                  
124  

                                                                                   
48  

                                                             
-    

                                                                          
172  

 PRINCIPAL  

54 

Bandeija 
com 6 

unidades de 
40g 

Iogurte petit tipo suisse 40 g : Ingredientes: 
Concentrado 
protéico de leite, açúcar, leite desnatado, creme de 
leite, 
maltodextrina, amido modificado, preparado de fruta 
(açúcar, 
polpa de morango, amido modificado, acidulante 
ácido cítrico e 
conservante sorbato de potássio), suplemento 
mineral fosfato 
tricálcico, complexo de vitaminas (A e D) e minerais 
(Ferro e 
Zinco), fermento lácteo, corante natural carmim 
cochonilha, 
aroma idêntico ao natural de morango. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Produto pasteurizado, 
adoçado e 
com sabor. Embalagem: primária com bandejas de 6 
unidades 
com identificação do produto, especificação dos 
ingredientes, 
informação nutricional, marca do fabricante e 
informações do 
mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem 
de acordo 
com a legislação.Validade: mínima de nove (09) meses 
a partir da 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                   
1.000  

                                                                       
-    

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                      
1.200  

 PRINCIPAL  
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data de fabricação que não poderá ser superior a 
quinze (15) dias 
a data de entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens 
danificadas. 

55 
Embalagem 

de 1L 

Iogurte: bebida láctea, com polpa de fruta, 
em sabores diversos. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade de produto e atender as 
especificações técnicas da ANVISA e 
Inmetro. Embalagem de 1L. Prazo de 
validade de no mínimo 45 dias a partir da 
entrega do produto. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                          
200  

 PRINCIPAL  

56 
Bandejas c/ 
6 unidades 
de 180 gr. 

Iogurte: Leite desnatado, permeado de leite, açúcar, 
leitelho, preparado de 
morango (polpa de morango, açúcar, água, amido, 
aroma artificial de 
morango, corante natural carmim de cochonilha, 
espessante e estabilizante 
carragena, acidulante ácido cítrico e conservante 
sorbato de potássio), 
amido modificado, soro de leite em pó desnatado e 
fermento lácteo. 
Aromatizado artificialmente. não contem glúten 
.Produto obtido a partir do 
leite de vaca através da adição microorganismos 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                   
1.000  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
1.000  

 PRINCIPAL  
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benéficos à saúde que 
realizam a fermentação láctica sobre o leite. Produto 
pasteurizado, adoçado e com sabor. Embalagem: 
primária com bandejas de 6 unidades com 
identificação do produto, especificação dos 
ingredientes, informação 
nutricional, marca do fabricante e informações do 
mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação.Validade: 
mínima de nove (09) meses a partir da data de 
fabricação que não poderá 
ser superior a quinze (15) dias a data de entrega. 
Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes do vencimento do 
prazo de validade e 
embalagens danificadas.  

57 
Lata/ ou 

tetra Pack 
395 g 

Leite Condensado - Produzido com leite integral, 
açúcar e lactose. 
Acondicionado em embalagem (lata) de 395g , sem 
ferrugens e amassadas , 
que deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de 
validade. Atender as 
especificações técnica da ANVISA. Prazo de validade 
de no mínimo 6 
meses. Embalagem de 395g. 

                                                                
300  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
150  

                                                             
-    

                                                                          
450  

 PRINCIPAL  
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58 
Tetra Pack 

1 Lt 

Leite desnatado UHT/UAT: Ingredientes: Leite 
desnatado, estabilizante 
citrato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato 
dissódico. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. Embalagem Fechada: 120 dias, 
após aberto 
Conservar sob refrigeração entre 1ºC a 10ºC e 
consumir em até 48 horas. 

                                                                
100  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
150  

                                                             
-    

                                                                          
250  

 PRINCIPAL  

59 400 g 

Leite em pó para situações especiais 
(antiregugitação): Ingredientes: leite em pó 
desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, 
óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), 
maltodextrina, carbonato de cálcio, vitamina C, 
taurina, cloreto de colina, sulfato ferroso, sulfato de 
zinco, vitamina E, niacina, vitamina A, sulfato de 
cobre, D-pantotenato de cálcio, ácido fólico, sulfato 
de manganês, vitamina B12, betacaroteno, D-biotina, 
vitamina D, vitamina B1, vitamina B6, iodeto de 
potássio, vitamina K e espessante goma jataí.NÃO 
CONTÉM GLUTEN. Validade: mínima de 9 meses a 
partir da data de fabricação que não poderá ser 
superior a quinze dias de entrega. Reposição do 
produto no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas.  

                                                                      
-    

                                                             
800  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
800  

 PRINCIPAL  
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60 
Pacotes de 

400gr 

Leite em pó integral – embalagem com quatrocentos 
(400) gramas:Livre 
de umidade e fermentação, Composição 
centesimal: proteínas, mínimo de 26%; lipídios, 
mínimo de 26%; lactose, 
mínimo de 38%; caseína, mínimo de 22%. Aparência: 
pó fino, cor amarelo 
claro, cheiro e sabor próprios. 
Embalagem: saco de polietileno, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em 
filme de poliéster metalizado com pilietileno, 
termossoldado, contendo peso 
líquido médio de quatrocentos (400) gramas. 
Reembalados em caixa de 
papelão ondulado ou fardo de papelão reforçado. Na 
embalagem deverá 
constar o nome e o endereço do fabricante, nome, 
classificação e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, peso 
líquido, número de 
registro de órgão competente, empilhamento máximo 
para armazenagem. 
Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data 
de fabricação, que 
não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de 
entrega. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

                                                                
375  

                                                         
2.000  

                                                                
15.000  

                                                                  
100  

                                                                                
600  

                                                             
-    

                                                                   
18.075  

 PRINCIPAL  
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61 400g 

Leite em pó integral instantâneo: 
Ingredientes: Leite integral, vitaminas (C, A e D), 
pirofosfato 
férico e emulsificante lecitina de soja. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem: Deve ser em 
Latas de 
folhas de flandres ou alumínio limpas, isenta se 
ferrugem, não 
amassadas, não violados, resistentes que garantam a 
integridade do 
produto.Contendo no mínimo 400g. Acondicionados 
em caixas 
lacradas. Na embalagem deverá constar nome, 
classificação e 
marca do produto, nome e endereço do fabricante, 
data de 
fabricação e prazo de validade, peso líquido, número 
de registro 
no órgão competente, empilhamento máximo para 
armazenagem. 
Validade: mínima de nove (09) meses a  partir da data 
de 
fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) 
dias da data 
de entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens 
danificadas. 

                                                                
375  

                                                                   
-    

                                                                   
2.000  

                                                                       
-    

                                                                                
250  

                                                             
-    

                                                                      
2.625  

 PRINCIPAL  
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62 400g 

Fórmula de partida em pó (leite): Ingredientes: 
Lactose, Leite Desnatado*, Proteína do Soro de Leite*, 
Oleína de Palma, Galactooligossacarídeos, Óleo de 
Palmiste, Óleo de Canola, Óleo de Milho, Sais 
Minerais (Citrato de Potássio, Citrato de Cálcio, 
Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinco, Sulfato de Cobre, 
Cloreto de Cálcio, Cloreto de Magnésio, Cloreto de 
Sódio, Iodeto de Potássio, Sulfato de Manganês e 
Selenato de Sódio), Frutooligossacarídeos, Lecitina de 
Soja, Vitaminas (Vitamina C, Taurina, Inositol, 
Vitamina E, Ácido Pantotênico, Niacina, Vitamina B1, 
Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina B2, Ácido Fólico, 
Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), Óleo 
de Peixe, Óleo de Mortierella Alpina, Nucleotídeos, 
Bitartarato de Colina, L-Carnitina e Regulador de 
Acidez Ácido Cítrico. *Fonte Proteica. Validade: 
mínima de 9 meses a partir da data de fabricação que 
não poderá ser superior a quinze dias de entrega. 
Reposição do produto no caso de alteração do mesmo 
antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas.  

                                                                      
-    

                                                             
800  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
800  

 PRINCIPAL  

63 400 g 

Fórmula de partida em pó (leite): Ingredientes: 
Maltodextrina, leite de vaca desnatado (fonte 
protéica), oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de 
canola, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas 
(vitamina C, taurina, vitamina E, vitamina PP, 
pantoteonato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, 
vitamina B1, vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico, 
vitamina K1, biotina, vitamina B12), minerais (sulfato 
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de 
potássio). NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: mínima 
de 9 meses a partir da data de fabricação que não 

                                                                      
-    

                                                             
800  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
800  

 PRINCIPAL  
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poderá ser superior a quinze dias de entrega. 
Reposição do produto no caso de alteração do mesmo 
antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas.  

64 litro 

Leite Integral UHT: Ingredientes: Leite integral, 
estabilizante citrato de 
sódio, monosfato de sódio e difosfato dissódico. NÃO 
CONTEM 
GLUTEN. Embalagem Fechada: 120 dias, após aberto 
Conservar sob 
refrigeração entre 1º C a 10ºC e consumir em até 48 
horas. 

                                                                
100  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                     
96  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
196  

 PRINCIPAL  

65 kg 

Macarrão de Sêmola - tipo conchinha: Ingredientes: 
sêmola de 
trigo, contendo vitaminas A, Complexo B e Ferro. 
Embalagem: 
sacos de polietileno transparentes e resistentes, 
contendo 
quinhentos (500) gramas e reembalados em fardos de 
papel 
multifolhado ou plástico reforçado. Na embalagem 
deverá constar 
o nome e o endereço do fabricante, nome, 
classificação e marca 
do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
peso líquido, 
número de registro no órgão competente, 
empilhamento máximo 
para armazenagem. Validade: mínima de nove (09) 
meses a partir 
da data de fabricação, que não poderá ser superior a 
quinze (15) 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                       
700  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
700  

 PRINCIPAL  
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dias da data de entrega. Reposição do produto: no 
caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e 
 
embalagens danificadas.  

66 kg 

Macarrão de Sêmola - tipo espaguete com 500 
gramas:Ingredientes: sêmola de trigo, contendo 
vitaminas A, Complexo B e Ferro. Embalagem: sacos 
de polietileno transparentes e resistentes, contendo 
quinhentos (500) gramas e reembalados em fardos de 
papel multifolhado ou plástico reforçado. Na 
embalagem deverá constar o nome e o endereço do 
fabricante, nome, classificação e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, 
número de registro no órgão competente, 
empilhamento 
máximo para armazenagem. Validade: mínima de 
nove 
(09) meses a partir da data de fabricação, que não 
poderá ser superior a quinze (15) dias da data de 
entrega. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do vencimento do prazo de validade 
e 
embalagens danificadas. 
 

                                                                   
30  

                                                             
600  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
150  

                                                             
-    

                                                                          
780  

 PRINCIPAL  
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67 
Embalagem 

de 500g 

Macarrão de sêmola – tipo parafuso com 500 
gramas: Ingredientes: sêmola de trigo, contendo 
vitaminas A, Complexo B e Ferro. Embalagem: sacos 
de polietileno transparentes e resistentes, contendo 
quinhentos (500) gramas e reembalados em fardos de 
papel multifolhado ou plástico reforçado. Na 
embalagem deverá constar o nome e o endereço do 
fabricante, nome, classificação e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, 
número de registro no órgão competente. Validade: 
mínima de nove (09) meses a partir da data de 
fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) 
dias da data de entrega. Reposição do produto: no 
caso 
de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo 
de validade e embalagens danificadas. 
 

                                                                   
60  

                                                         
1.200  

                                                                
60.000  

                                                                  
100  

                                                                                
300  

                                                             
-    

                                                                   
61.660  

 PRINCIPAL  

68 
Tetra Pack 
ou Vidros 
de 500 gr. 

Maionese: Emulsão cremosa obtida com ovos e 
vegetais, com adição de condimentos, substancia 
comestível e sem corantes, de consistência cremosa, 
na 
cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos 
de sujidades e seus ingredientes de preparo em 
perfeito 
estado de conservação. Embalagem primaria: vidro ou 
caixa tetra pack atóxico, contendo peso de 500 
gramas. 
Validade mínima de seis (06) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. 
 

                                                                   
30  

                                                             
200  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
60  

                                                             
-    

                                                                          
290  

 PRINCIPAL  
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69 
Pacotes de 

500g 

Margarina 500g. Com 80% de lipídeos, aspecto, 
cheiro, sabor e corpeculiar, não devendo estar 
rançosa. Embalagem: Em polietileno leitoso 
eresistente, apresentando vedação adequada. Na 
embalagem deverá constarnome, classificação e 
marca do produto, nome e endereço do 
fabricante,data de fabricação e prazo de validade, 
peso líquido, número de registro noórgão 
competente, empilhamento máximo para 
armazenagem. Validade:mínima de seis (06) meses a 
partir da data de fabricação, que não poderá 
sersuperior a quinze (15) dias da entrega.  

                                                            
1.500  

                                                             
800  

                                                                   
6.000  

                                                                     
48  

                                                                                
360  

                                                             
-    

                                                                      
8.708  

 PRINCIPAL  

70 
Embalagem 

de 500 
g 

Massa para Lasanha Fresca: Semolina de trigo, água, 
ovo em 
pó, óleo de soja, espessante INS 412 goma guar, 
farinha de soja, 
conservador INS 282 propionato de cálcio e corante 
INS 160, AI 
betacaroteno sintético. CONTÈM GLUTEN. 
Embalagem: sacos 
plásticos resistentes e atóxicos; do próprio fabricante. 
As 
embalagens devem ser integras (lacradas), não 
poderão apresentar 
cheiro desagradável, superfície viscosa, nem bolores. 
Na 
embalagem deverá constar nome e mareca do 
produto, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade ou 
SISP. Reposição do produto: em caso de alteração do 
mesmo, 

                                                                      
-    

                                                                
90  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
90  

 PRINCIPAL  
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antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens 
danificadas. Para seu transporte deverão ser 
utilizados veículos 
refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados em 
seu interior. 

71 
Embalagem 

de 500 g 

Milho de pipoca: Acondicionado em saco plástico com 
500g, com 
características que atendam as NTA 12 e 15. 
Embalagem: acondicionada 
em pacotes plásticos transparentes, limpos, não 
violados, resistentes. Na 
embalagem deverá constar nome, classificação e 
marca do produto, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade, peso 
líquido, número de registro no órgão competente. 
Validade: mínima de 
nove (09) meses a partir da data de fabricação que 
não poderá ser superior a 
quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do 
produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e 
embalagens danificadas.  

 em   
                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                          
100  

 PRINCIPAL  
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72 lata 200g 

Milho em lata - 200 gramas: Ingredientes: milho, água 
e sal, preparado 
com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria 
terrosa, parasitas, larvas e 
de detritos vegetais ou animais. Embalagem: em lata 
de flandres com 
verniz sanitário, contendo peso líquido de duzentos 
(200) gramas. Na 
embalagem deverá constar nome, classificação e 
marca do produto, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade, peso 
líquido, número de registro no órgão competente. As 
latas deverão estar 
isentas de ferrugem, amassada, estufada ou de 
qualquer outro defeito. 
Validade: mínima de nove (09) meses da data de 
fabricação, que não 
poderá ser superior a quinze (15) dias da data de 
entrega. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

                                                                
200  

                                                             
500  

                                                                   
5.000  

                                                                       
-    

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                      
5.900  

 PRINCIPAL  
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73 
Unidade 

500 g 

Milho para Canjica- Branca: De acordo com a NTA 33. 
Branca, 
preparada com matéria prima sã e limpa, isenta de 
matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos vegetais ou animais, não 
podendo ser utilizado 
no polimento ou brilho óleos mineral ou outras 
substâncias resinosas ou 
graxas comestíveis. Embalagem: acondicionada em 
pacotes plásticos 
transparentes, limpos, não violados, resistentes. Na 
embalagem deverá 
constar nome, classificação e marca do produto, 
nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, 
peso líquido, número de 
registro no órgão competente. Validade: mínima de 
nove (09) meses a partir 
da data de fabricação que não poderá ser superior a 
quinze (15) dias da data 
de entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas.  

                                                                
100  

                                                                
50  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                          
250  

 PRINCIPAL  
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74 
Unidades de 

80 g 

Miojo: Semola de trigo enriquecido com ferro e acído 
fólico de potássio,gordura vegetal,sal e corantes 
naturais.Validade: mínima de nove (09) meses a partir 
da data de fabricação, que não poderá ser superior a 
quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
300  

                                                             
-    

                                                                          
300  

 PRINCIPAL  

75 kg 

Mistura para preparo de bolo sabor milho 
enriquecido com minerais: 
Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 
amido de milho, leite em pó, gordura vegetal, 
fermento em pó, ovo em pó, 
aromatizantes gomaxantana, contem glúten. 
Embalagem Primária: deve ser 
de sacos de poliéster metalizado ou de polietileno 
leitoso atóxico 1 Kg. 
Embalagem Secundária: deve ser caixa de papelão 
reforçado contendo 10 
kg do produto. Deverá ser de fácil preparo 
necessitando somente da adição 
de água. Validade: 6 meses a partir da data de 
fabricação. 

                                                                
100  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
100  

 PRINCIPAL  

76 400g 

Mostarda: composição (vinagre,mostarda,água e 
condimento, benzoato de sódio) validade mínima 12 
meses. 

                                                                   
24  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
48  

                                                             
-    

                                                                             
72  

 PRINCIPAL  



   Pregão Presencial nº. 022/2018– Registro de Preços –  

 
 PREFEITUR         MUNICÍPIO DE IGUAPE  

Estância Baln           ESTÂNCIA BALNEÁRIA  

 
 

      

 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, Cep: 11920-000, Fone: 13-3848-6836 

 

Rubricas: 1º _________________________ 2º ______________________ Visto Jurídico ______________________ 

 

77 
Latas de 

400g 

Mucilagem infantil de Arroz em pó: 
lata com 400 g. Ingredientes: farinha de arroz, açúcar, 
amido de milho, sais minerais, vitaminas e 
aromatizantes CONTÉM GLÚTEN. Devendo ser 
fabricada a partir de matéria sãs e limpas, isentas de 
materiais terrosos e parasitas. Não poderão estar 
úmidas, fermentadas ou rançosas. Validade: mínima 
de 
9 meses a partir da data de fabricação que não poderá 
ser superior a quinze dias de entrega. Reposição do 
produto no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas.  

                                                                      
-    

                                                             
300  

                                                                       
200  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
500  

 PRINCIPAL  

78 400g 

Mucilagem infantil de Milho em pó: lata com 400g. 
Ingredientes: Farinha de milho enriquecido com ferro 
e ácido 
fólico, amido, sais minerais(bicarbonato de sódio, 
fosfato de sódio 
dibásico, carbonato de cálcio, fumarato ferroso), sal, 
vitaminas 
(vitamina B12, vitamina C, vitamina D, niacina, 
pantotenato de 
 
cálcio, vitamina /b12, vitamina C, vitamina D, 
pantotenato de 
cálcio, vitamina B1, vitamina B6 vitamina E, ácido 
fólico) e 
aromatizantes. Pode conter glúten e traços de leite. 
Validade: 
mínima de nove (09) meses a partir da data de 
fabricação que não 

                                                                      
-    

                                                             
300  

                                                                       
200  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
500  

 PRINCIPAL  
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poderá ser superior a quinze (15) dias a data de 
entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas.  

79 400 g 

Mucilagem infantil de Multicereais em pó tipo 
Mucilon: lata com 400 g. Ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico farinha de 
milho enriquecida com ferro e ácido fólico farinha de 
arroz, açúcar, amido de milho, sais minerais, 
vitaminas e aromatizantes CONTÉM GLÚTEN. 
Devendo ser fabricada a partir de matéria sãs e 
limpas, isentas de materiais terrosos e parasitas. Não 
poderão estar úmidas, fermentadas ou rançosas. 
CONTEM GLUTEN. CONTEM TRAÇOS DE LEITE 
Validade: mínima de 9 meses a partir da data de 
fabricação que não poderá ser superior a quinze dias 
de entrega. Reposição do produto no caso de 
alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas.  

                                                                      
-    

                                                             
300  

                                                                             
300    

                                                                       
150    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
750  

 PRINCIPAL  
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80 
Lata de 900 

ml 

Óleo de Canola refinado – lata com 900 ml: Óleo de 
Canola, refinado, tendo sofrido processo tecnológico 
adequado. Embalagem: latas ou similar, contendo 900 
ml cada e reembaladas em caixas de papelão 
reforçado. 
As latas deverão estar isentas de ferrugem, 
amassadas 
ou qualquer outro defeito. Na embalagem deverá 
constar o nome e o endereço do fabricante, nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade E  número do lote. Validade: mínima de nove 
(09) meses a partir da data de fabricação que não 
poderá ser superior a quinze (15) dias da data de 
entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

                                                                      
-    

                                                             
100  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
100  

 PRINCIPAL  

81 
Lata de 900 

ml 

Óleo de soja refinado – lata com 900 ml: Óleo de soja, 
refinado, tendo 
sofrido processo tecnológico adequado. Embalagem: 
latas ou similar, 
contendo 900 ml cada e reembaladas em caixas de 
papelão reforçado. As 
latas deverão estar isentas de ferrugem, amassadas 
ou qualquer outro 
defeito. Na embalagem deverá constar o nome e o 
endereço do fabricante, nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade e número 
do lote. Validade: mínima de nove (09) meses a partir 
da data de 
fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) 
dias da data de 

                                                                
150  

                                                         
3.000  

                                                                
15.000  

                                                                  
244  

                                                                                
360  

                                                             
-    

                                                                   
18.754  

 PRINCIPAL  
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entrega. Reposição do produto: no caso de alteração 
do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

82 
Pacotes de 

30 g 

Orégano desidratado: Embalagem: saco de 
polietileno fixado em cartela, 
atóxico, resistente, termossoldado, contendo 
aproximadamente quinhentas 
(500) gramas. Na embalagem deverá constar o nome 
e o endereço do 
fabricante, nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade. 
Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data 
de fabricação, que 
não poderá ser superior a quinze (15) dias da entrega. 
Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

                                                                   
40  

                                                             
150  

                                                                             
-    

                                                                        
8  

                                                                                   
24  

                                                             
-    

                                                                          
222  

 PRINCIPAL  

83                                                  

Pão de forma integral: Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido 
fólico, farinha de trigo integral (11%), açúcar mascavo, 
glúten, gordura 
vegetal, sal refinado, conservador propionato de 
cálcio e acidulante ácido 
ascórbico. Pacote com 500g. 

                                                                
150  

                                                             
800  

                                                                          
50  

                                                                       
-    

                                                                                
250  

                                                             
-    

                                                                      
1.250  

 PRINCIPAL  
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84 kg 

Pão de Mel: com cobertura de chocolate ao leite: o 
produto deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 48 (Decreto 12.846/78) e 
Resolução nº 12 de 
02/01/01 – ANVISA. Ingredientes mínimos: Farinha de 
trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, mel, gordura vegetal, 
aromatizantes, 
emulsificantes e conservantes, desde que permitidos 
por legislação, 
podendo conter especiarias desde que não 
descaracterizem o sabor do 
produto, sem gorduras trans. Característicos: Cor, 
odor e sabor 
característicos do produto. Embalagem primaria de 
saco em filme plástico. 
Embalagem secundaria de caixas de papelão 
reforçado contendo entre 1,4 
Kg a 2 Kg. No momento da entrega o produto devera 
dispor de no mínimo 
7 meses de validade. 

                                                            
1.500  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                      
1.700  

 PRINCIPAL  



   Pregão Presencial nº. 022/2018– Registro de Preços –  

 
 PREFEITUR         MUNICÍPIO DE IGUAPE  

Estância Baln           ESTÂNCIA BALNEÁRIA  

 
 

      

 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, Cep: 11920-000, Fone: 13-3848-6836 

 

Rubricas: 1º _________________________ 2º ______________________ Visto Jurídico ______________________ 

 

85 Unidades 

Pão de Queijo congelado- Tipo Lanche: Ingredientes: 
Fécula de mandioca,queijo, ovos, leite, gordura 
vegetal e sal. Sem adição de Conservantes. 
Nãocontém glúten. Composição centesimal mínima: 
Proteínas: mínimo 1,4g,carboidratos 17,0, sódio: 
Maximo 220 mg. Rendimento: aproximadamente16 
unidades por quilograma, unidades com 
aproximadamente 60 gramas.Embalagem primária: 
Saco de polietileno, atóxico e resistente,fechado por 
termossoldagem na vertical e na horizontal que 
vedahermeticamente de maneira a garantir a 
qualidade do produto durante todoo seu prazo de 
validade. Rotulado de acordo com a legislação 
vigente, empacotes com peso de 1 kg. Embalagem 
secundária: Caixa de papelãoondulado reforçada, 
resistente às condições rotineiras de 
manipulação,transporte e armazenamento, fechada 
com fita adesiva. Rotulado de acordocom a legislação 
vigente, contendo de 08 a 12 kg. Prazo de validade: 
Oproduto deverá ter validade mínima de 11 (onze) 
meses a partir da data defabricação, com fabricação 
recente na data da entrega. 

                                                            
1.500  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
1.500  

 PRINCIPAL  

86 kG 

Pão francês: pesando aproximadamente 50 gramas 
cada; devendo conter farinha de trigo, água, sal, 
fermento biológico e melhorador de farinha ( 
aditivos); 

                                                                      
-    

                                                             
200  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
200  

 PRINCIPAL  
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87 
Latas de 

400g 

Pó para preparo de bebida lactea sabor morango: 
Ingredientes: Açúcar, 
Maltodextrina, Minerais, Vitaminas, Sal, 
Aromatizante, Antiumectante 
Dióxido de Silício, Antioxidante Ácido Ascórbico, 
Acidulante Ácido 
Cítrico e Corantes artificiais vermelho 40 e Eritrosina. 
Não contém glúten. 
Devendo ser fabricada a partir de matérias sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas e parasitos. 
Não poderão estar úmidas, fermentadas ou rançosas. 
Validade: mínima de 
nove (09) meses a partir da data de fabricação que 
não poderá ser superior a 
quinze (15) dias a data de entrega. Reposição do 
produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e 
embalagens danificadas. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                       
800  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
800  

 PRINCIPAL  

88 kg 

Pó para Purê de batata instantâneo (sabor 
manteiga): 
Ingredientes: batata desidratada em pó, 
maltodextrina, leite em 
pó, gordura vegetal hidrogenada, sal, cebola e 
curcuma em pó, 
realçadores de sabor glutamato monossódico e 
inosinato de sódio, 
corante natural urucum e aroma artificial de 
manteiga. Não deverá 
conter Glútem. Rendimento mínimo: 95 porções de 
50g p/ kg. 

                                                                
300  

                                                                   
-    

                                                                   
3.000  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
3.300  

 PRINCIPAL  
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Embalagem primária: pacote de polietileno leitoso 
atóxico, 
resistente, termossoldado, ou em filme de poliester 
metalizado 
com polietileno, contendo peso liquido de 01(um) kg 
a 
02(dois)kg. O material da embalagem deverá possuir 
TPVA (taxa 
de permeabilidade ao vapor de água) máxima 
individual de 3,0g 
água/m2/dia @ 38ºC/90% UR em ensaio de 
caracterização com, 
no mínimo, quatro corpos-de- prova. Embalagem 
Secundária: 
caixa de papelão reforçada adequada ao 
empilhamento 
recomendado, com abas superiores e inferiores 
lacradas com fita 
adesiva plastificada identificada com o nome da 
empresa, 
resistente a danos durante o transporte ou 
armazenamento, 
garantindo a integridade do produto durante todo o 
seu período de 
validade pesando de 10 (dez) kg a 16(dezesseis)kg. 
Deverá ser de fácil preparo necessitando somente da 
adição de 
água Validade: 12 meses a partir da data de 
fabricação. 
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89 kg 

Preparo de mingau enriquecido com vitaminas, ferro 
e zinco: 
Embalagem: Sacos de Poliéster Metalizado + 
Polietileno, 
Resistente, Termossoldável. As informações técnicas e 
nutricionais do produto devem ser impresso pelo 
sistema de 
flexografia. É vedado o uso de etiqueta. Ingredientes: 
Açúcar, 
Amido de Milho, Leite Integral em Pó, Cacau em Pó, 
Soro de 
Leite em Pó, Gordura Vegetal Hidrogenada, Mistura 
de Vitaminas 
e Sais Minerais (vitaminas A, B1, B6 e C, niacina, ferro 
e zinco) e 
Aromatizantes Idênticos ao Natural de Baunilha e 
Coco. 
RENDIMENTO: A porção de 24 g é fração suficiente 
para fazer 
120 g de sobremesa pronta para o consumo.  

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                   
2.000  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
2.000  

 PRINCIPAL  
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90 
Latas de 

400g 

Preparo para vitamina a base de cereal e polpas de 
frutas: 
Açúcar, farinha de trigo integral, farinha de trigo 
enriquecida com 
ferro e ácido fólico, vitaminas e mineral (ferro, B1, B6 
e B2), 
banana, pera, morango, aromatizantes, corante 
natural vermelho 
de beterraba, antiumectante carbonato de cálcio, 
regulador de 
acidez, fosfato dissódico e antioxidante ácido 
ascórbico. 
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS 
DE SOJA E TRIGO. PODE CONTER LEITE, CEVADA, 
CENTEIO E AVEIA. 
Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data 
de 
fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) 
dias a data 
de entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens 
danificadas. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                       
500  

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                          
600  

 PRINCIPAL  

91 
Sache 
50g 

Queijo Ralado: queijo parmesão ralado( 
leite,Fermento Lacteo, Coalho e 
Sal) antiaglutinante celulose microcristalina e 
conservante acido sórbico. 

                                                                   
24  

                                                             
100  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
48  

                                                             
-    

                                                                          
172  

 PRINCIPAL  
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92 Potes 200 g 

Requeijão light - Ingredientes: Leite, creme de leite, 
concentrado proteico 
de soro de leite, fermento lácteo, sal, coalho, cloreto 
de cálcio, estabilizante 
polifosfato de sódio, conservadores ácido sórbico e 
nisina. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. 

                                                                   
30  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
30  

 PRINCIPAL  

93 KG 

Sal refinado iodado – pacote com um (01) quilo. De 
acordo com a NTA 
71. Cristais brancos com granulação uniforme, 
devendo passar totalmente 
por peneira, com antiumectante. Contendo sal de 
iodo não tóxico, na 
dosagem mínima de dez (10) mg e máxima de quinze 
(15) mg de iodo por 
um (01) quilo de sal, de acordo com a legislação 
federal específica. Livre 
de matéria terrosa, parasitas, larvas e de detritos 
animais e vegetais. 
Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo 
com o tipo. Cor 
branca, cheiro inodoro, sabor salino. Embalagem: 
sacos de polietileno 
atóxicos, resistentes, termossoldado, contendo peso 
líquido de um (01) 
quilo. Reembalados em fardos de papel reforçado 
contendo no máximo dez 
(10) kg. Na embalagem deverá constar nome, 
classificação e marca do 
produto, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de 
validade, peso líquido, número de registro no órgão 

                                                                   
30  

                                                             
500  

                                                                   
4.000  

                                                                  
104  

                                                                                   
80  

                                                             
-    

                                                                      
4.714  

 PRINCIPAL  
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competente.Validade: 
mínima de nove (09) meses a partir da data de 
fabricação que não poderá 
ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. 
Reposição do produto: 
no caso de alteração do mesmo antes do vencimento 
do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

94 
Lata de 200 

gramas 

Seleta de Legumes em lata – 200 gramas: 
Ingredientes: ervilhas, batata, 
cenoura e salmora (água e sal).. Produzido a partir de 
matéria-prima sã e 
limpa, isenta de matéria terrosa, parasitas, detritos 
animais e vegetais. 
Embalagem: em lata de flandres com verniz sanitário, 
contendo peso líquido aproximado de duzentos 
gramas. Reembaladas em caixa de papelão 
ondulado, com aproximadamente 24 latas. Na 
embalagem deverá constar 
nome, classificação e marca do produto, nome e 
endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade, peso líquido, 
número de registro no 
órgão competente, empilhamento máximo para 
armazenagem. As latas 
deverão estar isentas de ferrugem, amassada, 
estufada ou de qualquer outro 
defeito. Validade: mínima de seis (06) meses da data 
de fabricação, que não 
poderá ser superior a quinze (15) dias da data de 
entrega. Reposição do 

                                                                
100  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                          
200  

 PRINCIPAL  
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produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de 
validade e embalagens 
danificadas. 

95 
Frasco de 

500ml 

Suco concentrado sabor laranja: sem açúcar; diluído 
em água; 
composto de corante natural; conservante: benzoato 
de sódio e 
metabissulfito de sódio; e outras substancias 
permitidas a sua composição; 
qualidade obtido da fruta madura; processamento 
tecnológico adequado 
submetido a tratamento que assegure sua 
apresentação e conservação ate o 
consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; 
com rendimento de 5 
litros, validade mínima de 10 meses a contar da data 
de entrega 
acondicionado em garrafa pet, contendo 500ml; e 
suas condições deverão 
estar de acordo com a nta-
23(dec.12486,20/10/78),(res.40/01 da ANVISA) 

                                                                
300  

                                                                   
-    

                                                                       
800  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
1.100  

 PRINCIPAL  
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96 500 ml 

Suco concentrado sabor uva: sem açúcar, diluído em 
água; composto 
de corante natural; conservante: benzoato de sódio e 
metabissulfito de 
sódio; e outras substancias permitidas a sua 
composição; qualidade obtido 
da fruta madura; processamento tecnológico 
adequado submetido a 
tratamento que assegure sua apresentação e 
conservação ate o consumo; 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com 
rendimento de 5 litros, 
validade mínima de 10 meses a contar da data de 
entrega; acondicionado 
em garrafa pet,contendo 500ml; e suas condições 
deverão estar de acordo 
com nta-23(dec.12486,20/10/78),(res.40/01 da 
ANVISA). 

                                                                
300  

                                                                   
-    

                                                                       
800  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
1.100  

 PRINCIPAL  

97 500ml 

Suco de fruta concentrado para preparo: Sabores 
variados. Sem açúcar; 
Diluído em água. Ingredientes: corante natural, 
conservante benzoato de 
sódio e metabissulfito de sódio. Qualidade obtida da 
fruta madura, 
processamento tecnológico adequado submetido a 
tratamento que assegure 
sua apresentação e conservação até o consumo. Com 
aspecto de cor e sabor 
próprio; Com rendimento aproximado de 5 litros, 
validade minima de 10 
meses a contar da data de entrega acondicionado em 
garrafa PET de 500 ml 

                                                                
400  

                                                             
500  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                            
1.000  

                                                             
-    

                                                                      
1.900  

 PRINCIPAL  
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e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-
23 (dec 
12486,20/10/78), (40/01 da ANVISA)  

98 200ml 

Suco de fruta SABORES VARIADOS em unidades 
de 200ml: Ingredientes: água, suco reconstituído de 
fruta, açúcar, aroma sintético idêntico ao natural, 
acidulantes, estabilizantes e espessantes e vitaminas. 
NÃO CONTEM GLUTEN.  

                                                                      
-    

                                                         
4.000  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
4.000  

 PRINCIPAL  

99 380g 

Suplemento alimentar sabor Baunilha: Ingredientes: 
Saracose, Maltodextrina, Leite em Pó Desnatado 
Instantâneo (Leite em Pó Desnatado e Emulsificante 
Lecitina de Soja), Fosfato de Cálcio, Fosfato de 
Magnésio, Ascobarto de Sódio, Sulfato de Zinco, 
Acetato de Dl-Alfa Tocoferil, Ferro Carbonil, 
Niacinamida, Sulfato de Manganês, Palmitato de 
Retinil, Gluconato de Cobre, Pantotenato de Cálcio, 
Vitamina B12, Cloridrato de Tiamina, Vitamina K1, 
Cloridrato de Piridoxina, Iodeto de Potássio, 
Colecalciferol, Ácido Fólico, Riboflavina, Cloreto de 
Cromo, Molibdato de Sódio, Biotina, Selenito de 
Sódio, Aromatizante e Estabilizante Carragena. 
Contém Lactose. Validade: mínima de 9 meses a partir 
da data de fabricação que não poderá ser superior a 
quinze dias de entrega. Reposição do produto no caso 
de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo 
de validade e embalagens danificadas.  

                                                                      
-    

                                                             
800  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
800  

 PRINCIPAL  
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100 380g 

Suplemento Alimentar sabor Chocolate: 
Ingredientes: Saracose, Cacau em Pó, Maltodextrina, 
Leite em Pó Desnatado Instantâneo (Leite em Pó 
Desnatado e Emulsificante Lecitina de Soja), Fosfato 
de Cálcio, Fosfato de Magnésio, Ascobarto de Sódio, 
Sulfato de Zinco, Acetato de Dl-Alfa Tocoferil, Ferro 
Carbonil, Niacinamida, Sulfato de Manganês, 
Palmitato de Retinil, Gluconato de Cobre, Pantotenato 
de Cálcio, Vitamina B12, Cloridrato de Tiamina, 
Vitamina K1, Cloridrato de Piridoxina, Iodeto de 
Potássio, Colecalciferol, Ácido Fólico, Riboflavina, 
Cloreto de Cromo, Molibdato de Sódio, Biotina, 
Selenito de Sódio, Aromatizante e Estabilizante 
Carragena. Contém Lactose. Validade: mínima de 9 
meses a partir da data de fabricação que não poderá 
ser superior a quinze dias de entrega. Reposição do 
produto no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

                                                                      
-    

                                                             
800  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
800  

 PRINCIPAL  

101 380 g 

Suplemento Alimentar sabor Morango: Ingredientes: 
Saracose, Maltodextrina, Leite em Pó Desnatado 
Instantâneo (Leite em Pó Desnatado e Emulsificante 
Lecitina de Soja), Fosfato de Cálcio, Fosfato de 
Magnésio, Ascobarto de Sódio, Sulfato de Zinco, 
Acetato de Dl-Alfa Tocoferil, Ferro Carbonil, 
Niacinamida, Sulfato de Manganês, Palmitato de 
Retinil, Gluconato de Cobre, Pantotenato de Cálcio, 
Vitamina B12, Cloridrato de Tiamina, Vitamina K1, 
Cloridrato de Piridoxina, Iodeto de Potássio, 
Colecalciferol, Ácido Fólico, Riboflavina, Cloreto de 
Cromo, Molibdato de Sódio, Biotina, Selenito de 
Sódio, Aromatizante e Estabilizante Carragena, 

                                                                      
-    

                                                             
800  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
800  

 PRINCIPAL  
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Corante Artificial 40 e Acidulante Ácido Cítrico. 
Contém Lactose. Validade: mínima de 9 meses a partir 
da data de fabricação que não poderá ser superior a 
quinze dias de entrega. Reposição do produto no caso 
de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo 
de validade e embalagens danificadas. 

102 
latas de 

400g 

TEMPERO COMPLETO Características mínimas: 
Tempero pronto de 1 kg, completo natural, contendo 
basicamente sal, água, coentro, cebola, alho, orégano, 
condimentos preparados de cebola e alho e realçador 
de sabor glutamato monossódico. Sem pimenta e 
urucum. Embalagem plástica, com dizeres de 
rotulagem, contendo informações dos ingredientes e 
data de 
fabricação. Validade mínima de6 meses. 

                                                                   
12  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                     
22  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
34  

 PRINCIPAL  

103 kg 

Tempero completo sem pimenta: De acordo com as 
NTA 02 e 70. 
Preparado com matérias-primas sãs, limpas, de boa 
qualidade. Constituído 
de: sal, alho, opcional cebola, manjericão e salsinha. 
Livre de matéria 
terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. 
Embalagem: pote 
plástico, resistente, termossoldado, contendo peso 
líquido de quinhentas 
(500) gramas. Reembalado em caixa de papelão 
ondulado. Na embalagem 
deverá constar nome, classificação e marca do 
produto, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, 
peso líquido, número de 

                                                                   
10  

                                                                   
-    

                                                                   
1.000  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
1.010  

 PRINCIPAL  
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registro no órgão competente, empilhamento máximo 
para armazenagem. 
Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data 
de fabricação que não 
poderá ser superior a quinze (15) dias a data de 
entrega. Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

104 unidades 

Vinagre branco – frasco 750 ml Acondicionado em 
plástico resistente. Naembalagem deverá constar 
nome e marca do produto, nome e endereço 
dofabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade: nove (09) meses a partir da data de 
fabricação, que não poderá ser superior a quinze(15) 
dias da data de entrega. Reposição do produto: no 
caso de alteração domesmo antes do vencimento do 
prazo de validade e embalagensdanificadas. 

                                                                   
30  

                                                             
500  

                                                                   
5.000  

                                                                  
100  

                                                                                   
80  

                                                             
-    

                                                                      
5.710  

 PRINCIPAL  

105 2kg 

Açúcar Cristal- Açúcar cristal, branco de 1º qualidade, 
acondicionado em embalagem de 1 Kg , com todas as 
informações pertinentes ao produto, previsto na 
legislação vigente, constando data de fabricação e 
validade nos pacotes individuais.  

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
4  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
4  

 PRINCIPAL  

106 kg 

Açúcar Mascavo- açúcar mascavo, obtido através do 
melaço da cana de açúcar, 
produção recente, embalado de acordo com as 
exigências da 
vigilância sanitária, embalado em embalagens 1kg 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
8  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
8  

 PRINCIPAL  

107 Pct 10 g 
Alecrim desidratado acondicionado em embalagem 
de 10gr 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
7  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
7  

 PRINCIPAL  
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108 Barras de 1k 

Chocolate branco-  Açúcar, leite em pó integral, 
manteiga de cacau, soro de leite em pó, gordura 
vegetal, extrato de malte, gordura de manteiga 
desidratada, emulsificantes: lecitina de soja e 
poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
8  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
8  

 PRINCIPAL  

109 Barras de 1k 

Chocolate meio amargo- Açúcar, massa de cacau, 
gordura vegetal, soro de leite em pó, emulsificantes: 
lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e 
aromatizante. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
8  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
8  

 PRINCIPAL  

110 Pct de 30 gr 
Bicarbonato de sódio                                                                       

-    
                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                     
10  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
10  

 PRINCIPAL  

111 pct 200gr 

Cacau em pó- CACAU puro concentrado sem adição 
de açúcar. Contendo 200g de peso líquido 
por caixa. Acondicionado em embalagem plástica e 
reembalado em caixa de 
papel vedada, deverá conter externamente os dados 
de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                     
12  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
12  

 PRINCIPAL  

112 kg 
Nozes sem casca                                                                       

-    
                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
2  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
2  

 PRINCIPAL  

113 pct 30 gr 
Erva doce                                                                        

-    
                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
4  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
4  

 PRINCIPAL  

114 um 30gr 
Essência de baunilha 30 ml contendo identificação do 
produto data de fabricação e prazo de validade 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
8  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
8  

 PRINCIPAL  
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115 um 30gr 
Essência de panetone 30 ml contendo identificação 
do produto data de fabricação e prazo de validade 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
4  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
4  

 PRINCIPAL  

116 kg 

Farelo de trigo- Na sua composição são encontrados 
diversos minerais, inclusive o cromo, que possui 
funções na manutenção do metabolismo dos 
carboidratos e gorduras ajudando a eliminar esses 
nutrientes impedindo sua absorção. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
5  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
5  

 PRINCIPAL  

117 kg 
Farinha de aveia                                                                       

-    
                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
7  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
7  

 PRINCIPAL  

118 kg 

Farinha de trigo integral- FARINHA DE TRIGO 
INTEGRAL – 
EMBALAGEM DE 1KG – PRODUTO 
OBTIDO A PARTIR DO CEREAL, LIMPO COM UMA 
EXTRACAO 
MAXIMA DE 95% E COM TEOR 
MAXIMO DE CINZA DE 1,750%. 
PRODUTO RICO EM FIBRAS, 
PROTEINAS E FERRO. O PRODUTO 
DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE 
COM AS LEIS ESPECIFICAS 
VIGENTES. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                     
74  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
74  

 PRINCIPAL  

119 200 ml 

 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. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                     
20  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
20  

 PRINCIPAL  

120 200gr 
Manteiga sem sal- 
Gordura láctea e fermento lácteos. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
7  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
7  

 PRINCIPAL  
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121 vidros 200gr 

Mel-  mel de primeira qualidade -de primeira linha – 
embalagem de 500g – mel e o produto natural 
elaborado por abelhas a partir de nectar de flores 
e/ou exsudatos sacarinicos de plantas. deve 
apresentar aspecto liquido denso, viscoso, translucido 
ou parcialmente cristalizado, cor levemente 
amarelada a castanho-escura, cheiro e sabor proprio. 
o mel não podera conter substancias estranhas a sua 
composição normal, nem ser adicionado de corretivos 
de acidez. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                     
10  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
10  

 PRINCIPAL  

122 Pct 50G 

Pimenta do reino-  pimenta do reino em po de 
primeira linha –. deve ter aspecto de po heterogeneo, 
grosso ou fino, cor cinzaescuro, mesclado de 
particulas acinzentadas, cheiro pungente e sabor 
picante. o produto devera estar em conformidade 
com as leis especificas vigentes. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
5  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
5  

 PRINCIPAL  

123 pct 500gr 
Semente de Gergelim                                                                       

-    
                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
5  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
5  

 PRINCIPAL  

124 kg 

Trigo para kibe-  trigo para quibe de primeira 
qualidade - embalagem de 1kg - a farinha de trigo 
devera se apresentar limpa, seca e isenta de odores 
ou sabores estranhos ou improprios ao produto. o 
produto devera estar em conformidade com as leis 
especificas vigentes. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                        
7  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                                
7  

 PRINCIPAL  

125 
 

pct 500gr 

Uvas passas- UVA PASSA preta sem semente, 
embalagem 500gr com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e de acordo com as 
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                     
12  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
12  

 PRINCIPAL  
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126 pct 500gr 
Frutas cristalizadas                                                                       

-    
                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                     
12  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
12  

 PRINCIPAL  

127 
Pacotes de 

500g 

Polvilho Doce-  polvilho doce - embalagem de 
500g - produto amilaceo extraido da mandioca 
(manihot utilissima). O produto devera estar em 
conformidade com as leis especificas vigentes. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                     
24  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                             
24  

 PRINCIPAL  

128 1 KG 

Arroz polido – longo fino – tipo 1: De acordo com as 
NTA 02 NTA 33. 
Tipo 1. Beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, 
longos, finos, cor clara, 
isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais 
e vegetais. Não pode 
apresentar odor estranho de qualquer natureza, 
impróprio ao consumo, 
prejudicial à saúde (pesticidas). Será permitida a 
umidade máxima de 14% 
e tolerância de até 6% de grãos quebrados. 
Embalagem: sacos de 
polietileno, atóxico, transparentes e resistentes, 
termosoldado, contendo 
cinco quilos e reembalados em fardos de papel ou 
saco plástico resistente 
em fardos de trinta quilos. Na embalagem deverá 
constar o nome e o 
endereço do fabricante, nome, classificação e marca 
do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, peso líquido, número 
de registro em órgão 
competente, empilhamento máximo de 
armazenagem. Validade: mínima 
de seis meses, a partir da data de fabricação, que não 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                  
300  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
300  

 PRINCIPAL  
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poderá ser superior a 
quinze dias da data de entrega. Reposição do 
produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade, embalagens 
danificadas, não atenda a especificação ou esteja em 
mau estado de 
conservação, aspecto generalizado de mofo ou 
fermentação, odor estranho 
ou contenha substâncias nocivas a saúde. 

129 Lata 
Sardinha- Sardinha água de constituição (ao próprio 
suco), óleo vegetal de soja e sal. NÃO CONTEM 
GLÚTEN. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                  
100  

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                          
100  

 PRINCIPAL  

130  kg 

Bacon:  Bacon suino, industrializado, de 1ª qualidade. 
O produto deve apresentar as características normais 
de conservação, estando isento de sujidades de 
qualquer natureza, parasitas e bolores. Acondicionado 
em embalagens plásticas que devem apresentar 
rótulo com as devidas especificações do produto. 
Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data 
de entrega. Transporte: veículo de transporte estar 
limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal de 
conservação. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de 
validade e embalagens danificadas. 

                                                                   
50  

                                                             
300  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                   
50  

                                                             
-    

                                                                          
400  

 PRINCIPAL  
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131 KG 

Carne Bovina (coxão mole, bife em tiras, parte 
dianteira) 
Categoria: 1ª categoria. Proveniente do corte de um 
animal sadio, 
da espécie bovina, abatido sob inspeção veterinária. A 
carne 
bovina em tiras ou em bife, do corte da parte 
dianteira, apresenta 
livre de parasitas e de qualquer substancia 
contaminante que 
possa alterá -la ou em cobrir alguma alteração. A 
carne bovina em 
tiras não deve conter gorduras e ser isenta de 
cartilagem, de ossos 
e conter no maximo 3% de água. Matéria-Prima: 
carne resfriada, 
não se permitindo a utilização de carne “quente”; A 
matéria - 
prima utilizada deverá estar isenta de tecidos 
inferiores como 
ossos, cartilagens, gordura parcial, aponervoses, 
tendões, 
coágulos, nodos linfáticos, etc; Não será permitida a 
obtenção do 
produto a partir de moagem de carnes oriundas da 
raspa de ossos 
e carne mecanicamente separada. Não serão 
permitidos aditivos e 
Coadjuvantes de Tecnologia / Elaboração. 
Características Gerais: 
o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, 
exudato ou 

                                                                      
-    

                                                         
2.500  

                                                                
15.000  

                                                                       
-    

                                                                                
400  

                                                             
-    

                                                                   
17.900  

 PRINCIPAL  
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partes flácidas ou de consistência anormal, com 
indícios de 
fermentação pútrida. Transporte: veículo de 
transporte deverá 
estar limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal 
de 
conservação. Reposição do produto: no caso de 
alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens 
danificadas. Transporte: veículo de transporte estar 
limpo e ser 
 
3 
capaz de manter a temperatura ideal de 
conservação.Reposição 
do produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento 
do prazo de validade e embalagens danificadas.  
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132 kg 

Carne Bovina em Cubo: de 1ª qualidade ( tipo 
patinho). 
Resfriada, picada em cubos de aproximadamente 3 
cm cada, 
contendo no máximo 07% (sete) de gordura, 
embaladas a vácuo 
em pacotes de sacos plásticos resistentes, contendo 
no máximo 02 
 
400 Carne Bovina em Cubo: de 1ª qualidade ( tipo 
patinho). Resfriada, picada em cubos de 
aproximadamente 3 cm cada, contendo no 
máximo 07% (sete) de gordura, embaladas a 
 
2 
Kg cada. As embalagens devem estar íntegras 
(lacradas) e a carne 
deve apresentar textura firme, cor vermelha 
brilhante, gordura 
firme e branca ou ligeiramente corada e odor 
característico. Não 
deve apresentar exsudado na embalagem, nem 
superfície viscosa. 
Na embalagem deverá constar o nome e o endereço 
do fabricante, 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, 
nº do lote e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção 
Federal) ou 
SISP (Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo). 
Para o seu 
transporte deverão ser utilizados veículos refrigerados 
ou 
isotérmicos e bem higienizados em seu interior. 
Validade: Como a 
carne será entregue resfriada, ou seja, numa 
temperatura entre 01º 
e 04º C, deve possuir uma validade de 08 (oito) dias se 
conservada na mesma temperatura. Reposição do 
produto: no 
caso de alteração do mesmo antes do vencimento do 
prazo de 
validade e embalagens danificadas. Transporte: 
veículo de 
transporte estar limpo e ser capaz de manter a 
temperatura ideal 
de conservação. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

                                                                      
-    

                                                         
2.000  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
360  

                                                             
-    

                                                                      
2.360  

 PRINCIPAL  
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133 kg 

Carne Bovina em peça: de 1ª qualidade (tipo 
maminha da 
Alcatra). Resfriada, inteira contendo no máximo 7 % 
de gordura, 
embaladas a vácuo em pacotes de sacos plásticos 
resistentes, 
contendo aproximadamente 2 Kg cada. As 
embalagens devem 
estar integras (lacradas) e a carne deve apresentar 
textura, cor 
vermelho brilhante, gordura firme e branca ou 
ligeiramente 
corada e odor característico. Não deve apresentar 
exsudado na 
embalagem, nem superfície viscosa. Na embalagem 
devera 
constar o nome e o endereço do fabricante, nome e 
marca do 
produto data de fabricação, prazo de validade, nº do 
lote e 
carimbo SIF (Serviço de inspeção Federal) ou SISP fibra 
alimentar e sódio, de acordo com a RDC ANVISA nº 
259, de 
20/09/2002 e RDC ANVISA nº 360, de 23/12/2003. 
Transporte: 
veículo de transporte estar limpo e ser capaz de 
manter a 
temperatura ideal de conservação.Reposição do 
produto: no caso 
de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo 
de validade 
e embalagens danificadas 

                                                                      
-    

                                                         
2.000  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
2.000  

 PRINCIPAL  
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134 kg 

Carne de Porco (Carré de Bisteca Suína) Proveniente 
daespécie suína, sadia, abatida sob inspeção 
veterinária. A carnesuína congelada, no corte de 
Bisteca, deve apresentar-se livre deparasitas e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá -
la ou encobrir alguma alteração. A carne suína fatiada 
deveráconter no máximo 5% de gordura, ser isenta de 
cartilagens, econter no máximo 3% de aponervoses. 
Características Gerais: oproduto não deverá 
apresentar superfície pegajosa, exudato oupartes 
flácidas ou de consistência anormal, com indícios 
defermentação pútrida. Transporte: veículo de 
transporte estar limpoe ser capaz de manter a 
temperatura ideal de conservação.Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes 
dovencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas.Carne de Porco (Carré de Bisteca Suína) 
Proveniente daespécie suína, sadia, abatida sob 
inspeção veterinária. A carnesuína congelada, no 
corte de Bisteca, deve apresentar-se livre deparasitas 
e de qualquer substância contaminante que possa 
alterá -la ou encobrir alguma alteração. A carne suína 
fatiada deveráconter no máximo 5% de gordura, ser 
isenta de cartilagens, econter no máximo 3% de 
aponervoses. Características Gerais: oproduto não 
deverá apresentar superfície pegajosa, exudato 
oupartes flácidas ou de consistência anormal, com 
indícios defermentação pútrida. Transporte: veículo 
de transporte estar limpoe ser capaz de manter a 
temperatura ideal de conservação.Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes 
dovencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas.Carne de Porco (Carré de Bisteca Suína) 
Proveniente daespécie suína, sadia, abatida sob 
inspeção veterinária. A carnesuína congelada, no 
corte de Bisteca, deve apresentar-se livre deparasitas 
e de qualquer substância contaminante que possa 
alterá -la ou encobrir alguma alteração. A carne suína 
fatiada deveráconter no máximo 5% de gordura, ser 
isenta de cartilagens, econter no máximo 3% de 
aponervoses. Características Gerais: oproduto não 
deverá apresentar superfície pegajosa, exudato 
oupartes flácidas ou de consistência anormal, com 
indícios defermentação pútrida. Transporte: veículo 
de transporte estar limpoe ser capaz de manter a 
temperatura ideal de conservação.Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes 
dovencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas.Carne de Porco (Carré de Bisteca Suína) 
Proveniente daespécie suína, sadia, abatida sob 
inspeção veterinária. A carnesuína congelada, no 
corte de Bisteca, deve apresentar-se livre deparasitas 
e de qualquer substância contaminante que possa 
alterá -la ou encobrir alguma alteração. A carne suína 
fatiada deveráconter no máximo 5% de gordura, ser 
isenta de cartilagens, econter no máximo 3% de 
aponervoses. Características Gerais: oproduto não 
deverá apresentar superfície pegajosa, exudato 
oupartes flácidas ou de consistência anormal, com 
indícios defermentação pútrida. Transporte: veículo 
de transporte estar limpoe ser capaz de manter a 

                                                                
400  

                                                         
1.500  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                      
2.100  

 PRINCIPAL  
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135 Kg 

Carne de Porco (pernil suíno em cubos resfriado sem 
osso) Proveniente de machos da espécie suínos, 
sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária. Durante o 
 
processamento, deve ser realizada a aparagem 
(eliminação 
de gordura, cartilagem e aponervoses). A carne suína 
em 
cubos congelada, no corte pernil, deve apresentar -se 
livre 
de parasitas e de qualquer substância contaminante 
que 
possa alterá -la ou encobrir alguma alteração. A carne 
bovina picada deverá conter no máximo 5% de 
gordura, 
ser isenta de cartilagens, de ossos, e conter no 
máximo 3% 
de aponervoses. Características Gerais: o produto não 
deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou 
partes 
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de 
fermentação pútrida. Transporte: veículo de 
transporte 
estar limpo e ser capaz de manter a temperatura ideal 
de 
conservação. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                
15.000  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                   
15.000  

 PRINCIPAL  
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136 kg 

Carne Moída: bovina de 1ª qualidade (tipo patinho). 
Resfriada, moída, contendo no máximo 07% (sete) de 
gordura, embaladas a vácuo em pacotes de sacos 
plásticos resistentes, contendo no máximo 02 Kg 
cada. As embalagens devem estar íntegras (lacradas) 
e a carne deve apresentar textura firme, cor vermelha 
brilhante, gordura firme e branca ou ligeiramente 
corada e odor característico. Não deve apresentar 
exsudado na embalagem, nem superfície viscosa. Na 
embalagem deverá constar o nome e o endereço do 
fabricante, nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, nº do lote e carimbo do 
SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SISP (Serviço de 
Inspeção do Estado de São Paulo). Para o seu 
transporte deverão ser utilizados veículos refrigerados 
ou isotérmicos e bem higienizados em seu interior. 
Validade: Como a carne será entregue resfriada, ou 
seja, numa temperatura entre 01º e 04º C, deve 
possuir uma validade de 08 (oito) dias se conservada 
na mesma temperatura. Reposição do produto: no 
caso de alteração do mesmo antes do vencimento do 
prazo de validade e embalagens danificadas. 
Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser 
capaz de manter a temperatura ideal de conservação. 
  

                                                                      
-    

                                                         
2.000  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
360  

                                                             
-    

                                                                      
2.360  

 PRINCIPAL  
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137 kg 

Carne Moída: de 2ª qualidade, (tipo paleta) corte 
oriundo 
da porção dianteira do bovino, obtido através da 
desossa. 
Em seguida retiram-se as peças e processam a 
moagem em 
ambiente climatizado a 10°C. Serão embalados em 
sacos 
de Nylon Poly litografados/etiquetas e 
termossoldado. Em 
ato contínuo serão transportados para o túnel de 
congelamento rápido individual, onde permanece a 
temperatura de – 35°, o tempo necessário para atingir 
a 
temperatura interna de -18°C, onde aguardam sua 
expedição. Características Gerais: aspecto, cor, sabor 
e 
textura próprios da carne, fime, não amolecidas e 
nem 
pegajosa.O produto deve preferencialmente estar em 
embalagens de peso padrão. Embalagens de 1 ou 2 
Kg. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                
30.000  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                   
30.000  

 PRINCIPAL  
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138 KG 

Costela Suína Congelada: sem sal, resfriada, 
Proveniente da 
espécie suína, sadia, abatida sob inspeção veterinária. 
A carne 
suína congelada, deve apresentar -se livre de 
parasitas e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá -
la ou encobrir 
alguma alteração. Características Gerais: o produto 
não deverá 
apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes 
flácidas ou de 
consistência anormal, com indícios de fermentação 
pútrida. boa 
qualidade s/gordura aparente pct 01 kg c/ selo de 
inspeção 
Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser 
capaz de 
manter a temperatura ideal de conservação. 
Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do 
vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 
 

                                                                      
-    

                                                         
1.500  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                      
1.500  

 PRINCIPAL  
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139 kg 

Coxa e Sobrecoxa de Frango: Embalagem: sacos 
plásticos 
resistentes e atóxicos; do próprio fabricante. As 
embalagens 
devem estar íntegras (lacradas), e a carne deve 
apresentar textura 
firme, cor rosada. Não poderá apresentar cheiro 
desagradável, 
superfície viscosa, nem exsudada. Na embalagem 
deverá constar 
nome e marca do produto, nome e endereço do 
fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade, nº do lote e carimbo 
do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), ou SISP Reposição do 
produto: no 
caso de alteração do mesmo antes do vencimento do 
prazo de 
validade e embalagens danificadas. Para o seu 
transporte deverão 
ser utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e 
bem 
higienizados em seu interior. Validade: Como a carne 
deverá ser 
entregue congelada, ela terá que apresentar validade 
mínima de 06 
(seis) meses, se conservada a uma temperatura entre 
– 25º a – 18º 
C. Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes 
do vencimento do prazo de validade e embalagens 
danificadas. 

                                                                
400  

                                                         
2.000  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
360  

                                                             
-    

                                                                      
2.760  

 PRINCIPAL  
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140 kg 

Fígado de boi:Fígado: bovino de primeira qualidade. O 
produto 
deve estar acondicionado em embalagens próprias de 
polietileno 
transparente. Deve ser selada pela indústria, 
contendo 
identificação do produto, peso, marca do fabricante, 
validade, 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com o 
Ministério da 
Agricultura e Anvisa. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
100  

                                                             
-    

                                                                          
100  

 PRINCIPAL  

141 Kg 

Frango inteiro Congelado: com osso empacotado em 
embalagem plástica, lacrada de aproximadamente um 
quilo. . 
Embalagem: em saco plástico e atóxico, limpo, não 
violado, 
resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do 
consumo. Na embalagem deverá constar nome, 
classificação e 
marca do produto, nome e endereço do fabricante, 
data de 
fabricação e prazo de validade, peso líquido, número 
de registro 
no órgão competente, empilhamento máximo para 
armazenagem. 
Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data 
de 
fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) 
dias da data 
de entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do 

                                                                      
-    

                                                         
2.000  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
250  

                                                             
-    

                                                                      
2.250  

 PRINCIPAL  
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mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens 
danificadas. 

142 kg 

Linguiça frescal Toscana: preparada com carne suína, 
toucinhO 
e condimentos, com aspecto normal, firme, sem 
umidade, não 
pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
mantida em 
temperatura e refrigeração adequada, acondicionada 
em saco de 
polietileno, e suas condições deverão estar de acordo 
com a NTA- 
05 (decreto 12486 de 20/10/78). 
Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser 
capaz de 
manter a temperatura ideal de conservação. 
Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser 
capaz de 
manter a temperatura ideal de conservação 
Reposição do 
produto: no caso de alteração do mesmo antes do 
vencimento do 
prazo de validade e embalagens danificadas. 

                                                                      
-    

                                                         
2.000  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
400  

                                                             
-    

                                                                      
2.400  

 PRINCIPAL  
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143 KG 

Linguiça frescal: toscana: preparada com carne não 
mista, 
toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, 
sem 
umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas 
e 
larvas, mantida em temperatura e refrigeração 
adequada, 
acondicionada em saco de polietileno, e suas 
condições 
deverão estar de acordo com a nta-05 (decreto 12486 
de 
20/10/78). 

                                                                
400  

                                                                   
-    

                                                                
10.000  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                   
10.400  

 PRINCIPAL  

144 kg 

Linguiça tipo Calabresa: linguiça cozida mista e 
defumada. Contém 
aromatizante. Contém carne mecanicamente 
separada de ave, carne suína, 
água, gordura suína, carne de frango, proteína vegetal 
de soja, sal, açúcar, 
aromas naturais de fumaça, pimenta preta, coentro e 
alho. Contém 
antioxidante eritorbato de sódio INS 316, estabilizante 
tripolifosfato de sódio 
INS 4511 e pirofosfato tetrassódico INS 450III, 
realçador de sabor glutamato 
monossódico INS 621; corantes naturais carmin de 
cochonilha, INS 120, 
caramelo INS 150, beterraba INS 162 e conservante 
nitrato de sódio INS 251. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Transporte: veículo de 
transporte estar limpo e ser 
capaz de manter a temperatura ideal de conservação. 

                                                                
200  

                                                             
300  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                          
700  

 PRINCIPAL  
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Reposição do produto: 
no caso de alteração do mesmo antes do vencimento 
do prazo de validade e 
embalagens danificadas.  

145 kg 

Peito de Frango: sem osso resfriado, empacotado em 
embalagem 
plástica, lacrada de aproximadamente um quilo. . 
Embalagem:em 
saco plástico e atóxico, limpo, não violado, resistente, 
que garanta 
a integridade do produto até o momento do 
consumo. Na 
embalagem deverá constar nome, classificação e 
marca do 
produto, nome e endereço do fabricante,data de 
fabricação e prazo 
de validade, peso líquido, número de registro no 
órgão 
competente, empilhamento máximo para 
armazenagem. 
Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data 
de 
fabricação que não poderá ser superior a quinze (15) 
dias da data 
de entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens 
danificadas. 

                                                                
400  

                                                         
2.000  

                                                                   
2.000  

                                                                       
-    

                                                                                
360  

                                                             
-    

                                                                      
4.760  

 PRINCIPAL  
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146 kg 

Peixe Pescada: Peixe (filé), congelado, tipo pescada 
branca, 
limpo, sem espinhas, sem sinais de descongelamento 
(grandes 
cristais de gelo, sem amolecimento do produto ou 
presença de 
umidade), com cor, cheiro e sabor próprios, sem 
manchas 
esverdeadas e parasitas, acondicionados em sacos de 
polietileno 
transparente, atóxico, hermeticamente fechado com 
1 Kg, 
acondicionados em caixa de papelão. 
Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser 
capaz de 
manter a temperatura ideal de conservação. 
 

                                                                
200  

                                                         
1.000  

                                                                
10.000  

                                                                       
-    

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                   
11.400  

 PRINCIPAL  
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147 kg 

Peixe posta cação: Íntegros, limpos, eviscerados, 
livres deespinhos, escamas ou resíduos de vísceras, 
peixes cartilaginosos,sem osso. Cortado em cubos 
uniformes O peixe deve sercongelado e armazenado 
em temperatura igual ou inferior a –15°C e 
transportado em condições que preservem 
suascaracterísticas e qualidade. Embalagem: Primária 
- Sacopolietileno atóxico, transparente, resistente, 
vedadohermeticamente de 1 Kg.Validade – mínima de 
12 meses, sendoque a entrega não deverá ser 
superior a 30 dias da data defabricação.Transporte: 
veículo de transporte estar limpo e ser capaz 
demanter a temperatura ideal de conservação. 

                                                                
200  

                                                         
1.000  

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                      
1.400  

 PRINCIPAL  

148 kg 

Presunto Cozido Magro: sem capa de gordura obtido 
de pernil suíno sadio, com aspecto, cheiro, e cor e 
sabor próprios, em fatias, isentos de sujidades, 
parasitas, e larvas.Não será aceito se estiver com 
aparência pegajosa, exsudado, líquidos ou partes 
flácidas, ou de consistência anormal, com indícios de 
fermentação pútrida. Embalagem em plásticos 
invioláveis, a vácuo , integro, atóxico ao transporte e 
armazenamento. Deverá ter registro no SIF. Deverá 
ser fatiado no dia em que for solicitado.  

                                                                   
30  

                                                             
300  

                                                                             
-    

                                                                     
24  

                                                                                   
40  

                                                             
-    

                                                                          
394  

 PRINCIPAL  
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149 kg 

Queijo tipo Mussarela – Queijo processado 
pasteurizado sabor mussarela. EM fatias produto 
Obtido da fusão e emulsão do queijo, podendo conter 
variedades de queijo ou sem adição de outros 
produtos lácteos e/ ou sólidos de origem láctea e/ ou 
outras substancias alimentícias na qual o queijo 
constitua o ingredientes lácteos utilizando como 
matéria prima preponderante na base láctea, 
submetido a processo térmico adequado. Poderá 
conter outras substancias aprovadas. O produto 
deverá estar de acordo com a legislação vigente, em 
especial, a portaria Nº 356 de 04/ 09/97- Mapa entre 
outras. Embalado em plástico inviolável, selado à 
vácuo , integro atóxico , resistente ao transporte e 
armazenamento. Validade mínima de 4 meses o 
produto não poderá ter data de fabricação inferior a 
20 dias da entrega do produto Deverá ter registro no 
SIF. 

                                                                   
30  

                                                             
300  

                                                                             
-    

                                                                     
24  

                                                                                   
40  

                                                             
-    

                                                                          
394  

 PRINCIPAL  

150 kg 

Salsicha: resfriada  de  1ª qualidade, embaladas a 
vácuo em pacotes de sacos plásticos resistentes, 
contendo no máximo 5 Kg. As embalagens devem ser 
integras (lacradas) e a salsicha deve apresentar 
textura firme, cor brilhante, gordura firme e branca 
ou ligeiramente corada e odor característico. Não 
deve apresentar exsudado na embalagem, nem 
superfície viscosa. Na embalagem deverá constar o 
nome e endereço do fabricante, nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, nº de 
lote e carimbo do SIF (Servicço de Inspeção Federal) 
ou SISP (Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo). 
Para seu transporte deverão ser utilizados veículos 
refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados em 

                                                                   
30  

                                                                   
-    

                                                                             
-    

                                                                       
-    

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                          
230  

 PRINCIPAL  
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seu interior. Validade: Como a carne será entregue 
resfriada, ou seja,m numa temperatura entre 01º e 
04} C, deve possuir uma validade de 08 dias 
conservada na mesma temperatura.  

151 
Pacotes de 

500gr 

Bolacha tipo rosquinha: Biscoito doce sem recheio; 
Rosquinha de coco; 
de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, gordura 
vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal 
refinado, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio, estabilizante 
lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e 
aromatizantes; pesando 500 
gramas. 

                                                                
200  

                                                         
1.000  

                                                                
14.000  

                                                                       
-    

                                                                                
200  

                                                             
-    

                                                                   
15.400  

 RESERVADA  
ME/EPP 
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152 Kg 

Feijão carioquinha – Tipo 1: O produto deverá ser de 
primeira qualidade, 
extra, constituído de no mínimo 90% de grãos na cor 
característica e 
variedade correspondente, grãos de tamanhos e 
formatos naturais, secos, 
limpos e com umidade máxima de 15%. Os grãos não 
devem apresentar 
furos de insetos; odor e nem cor estranhos de 
qualquer natureza. Com 
tolerância (em peso): &gt;0,5 % de grãos carunchados 
ou danificados por 
insetos, grãos avariados e/ou de classe diferente da 
predominante e ou 
impurezas e matéria estranha e não deve apresentar 
mal estado de 
conservação (fermentado). Embalagem: sacos de 
polietileno transparentes 
e resistentes, contendo um quilo e reembalados em 
fardos de papel 
multifolhado ou plástico reforçado contendo no 
máximo trinta (30) quilos. 
Na embalagem deve constar o nome e endereço do 
fabricante, nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade e número do lote. 
Validade: mínima de noventa (90) dias a partir da data 
de fabricação, que 
não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de 
entrega. 

                                                                   
20  

                                                         
2.000  

                                                                
20.000  

                                                                  
300  

                                                                                
600  

                                                             
-    

                                                                   
22.920  

 RESERVADA  
ME/EPP 
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153 
Latas de 

Aprox 400g 

Mistura para preparo de bebida láctea sabor 
morango com 
vitaminas, ferro, zinco e Omega 3,colorido 
artificialmente: 
EMBALAGEM: Sacos de Poliéster + Polietileno, 
Resistente, 
Termossoldável. As informações técnicas e 
nutricionais do 
produto devem ser impresso pelo sistema de 
flexografia. É vedado 
o uso de etiqueta. 
 Composição: Açúcar, 
Soro de Leite em Pó, Leite Integral em Pó, Espessante 
, Amido 
Modificado,Gordura Vegetal de algodão, Mistura de 
Vitaminas e 
Sais Minerais (Vitaminas A, C, B1, B6, Niacina, Ferro e 
Zinco), 
óleo de peixe, sal, Aromatizante Idêntico ao Natural 
de Morango 
e Corantes Artificiais Vermelhos Bordeaux e 
AmareloCrepúsculo. 
Informação Nutricional para uma porção de 43 
gramas, que deve 
render 200 ml do produto pronto: Proteínas 5,9 
gramas. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                
16.250  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                   
16.250  

 RESERVADA  
ME/EPP 
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154 KG 

Carne Bovina em Cubo: de 2ª qualidade, (tipo acém 
ou 
paleta). Após serem inspecionados, adentram a sala 
de 
processamento climatizada à 12°C, onde os cubos 
serão 
porcionados. Posteriormente serão levados ao túnel 
de 
Congelamento Rápido Individual- IQF, onde 
 
permanecendo a temperatura de -35ºC. 
Embalagem:sacos 
de polietileno atóxico, identificados través de 
etiquetas 
impressas e ambalados temosoldados. Características 
Gerais: aspecto, cor, sabor e textura próprios da 
carne, 
fime, não amolecidas e nem pegajosa.O produto deve 
preferencialmente estar em embalagens de peso 
padrão. 
Embalagens de 1 ou 2 Kg. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                
20.000  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                   
20.000  

 RESERVADA  
ME/EPP 
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155 KG 

Coxa e Sobrecoxa de Frango sem osso e sem pele in 
natura: Embalagem: Primária de polietileno, 
posteriormente sendo grampeada com grampo 
sextavado 
de alumínio. As embalagens devem estar íntegras 
(lacradas), e a carne deve apresentar textura firme, 
cor 
rosada. Não poderá apresentar cheiro desagradável, 
superfície viscosa, nem exsudada. Na embalagem 
deverá 
constar nome e marca do produto, nome e endereço 
do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, nº 
do 
lote e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), 
ou 
SISP Reposição do produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas.Para o seu transporte 
deverão ser 
utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e bem 
higienizados em seu interior. Validade: Como a carne 
deverá ser entregue congelada, ela terá que 
apresentar 
validade de 06 (seis) meses, se conservada a uma 
temperatura entre – 25º a – 18º C. 

                                                                      
-    

                                                                   
-    

                                                                
30.000  

                                                                       
-    

                                                                                      
-    

                                                             
-    

                                                                   
30.000  

 RESERVADA  
ME/EPP 
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ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018 

 

Aos..........dias do mês de.......do ano de dois mil e dezessete, na cidade de Iguape, Estado de  São  

Paulo,  PREFEITURA MUNICIPAL  DE  IGUAPE,  inscrita no CNPJ nº. 45.550.167/0001-64, sito na 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070, Porto do Ribeira – Iguape/SP, representada neste ato pelo 

PREFEITO, Senhor WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro,  portador do RG. nº. ____________ – 

SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº._________________, residente e domiciliado à Rua 

_______________________nº.____, neste Município e Comarca de Iguape, Estado de São 

Paulo, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, a 

empresa:____________________________, sito na ______________________________ , inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº. 

______________, representada neste ato p o r ______________________,  inscrito no Cadastro 

de Pessoas Físicas  sob o nº._______________, ___________________, (cargo que ocupa na 

empresa), doravante denominado DETENTOR DA ATA; para proceder, nos termos da Lei Federal nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº. 3.931 de 19 de setembro de 2001, e subsidiariamente, 

a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e artigos 42, 43, 

44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar 147/2014, 

em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial por Registro de Preços 

n°. 00/2018, resultado da licitação e homologado pelo Prefeito Municipal de Iguape, RESOLVE 

registrar os preços para a contratação dos itens conforme consta no ANEXO I do Edital, que passa a 

fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecido pela empresa: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE UNIDADE MARCA 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

       

       

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: ________________________________________ 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E 
NÃO PERECÍVEIS   PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS E DIVISÕES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES,na modalidade de 
PREGÃO, por meio Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). 

A presente licitação visa o Registro de Preços para contratações frequentes, nos termos do artigo 2º., 
inciso I, do Decreto nº. 3.931, de 19-09-2001. As quantidades estimadas servem apenas como 
informação aos interessados, e pelo próprio Sistema de Preços, a Administração não s obrigará a 
contratar quantidades mínimas. Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade 
em contratar.  
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O presente processo administrativo irá onerar as seguintes fichas orçamentárias nº. 022,052, 053, 076,087, 
093, 094,098, 105,106. 

 
Ficha nº. 022 – D.R. 01.000.00 – C.E. 3.3.90.30.07–  F.P 04.122.0003.2004 
Ficha nº. 052 – D.R. 02.200.00 – C.E. 3.3.90.30.07 – F.P. 12.306.0098.2074 
Ficha nº. 053 – D.R. 05.200.00 – C.E. 3.3.90.30.07–  F.P. 12.306.0098.2074 
Ficha nº. 076 – D.R. 01.100.00 – C.E. 3.3.90.30.07 – F.P. 13.392.0017.2087 
Ficha nº. 087 – D.R. 05.200.00 – C.E. 3.3.90.30.07 – F.P. 10.301.0021.2434 
Ficha nº. 093–  D.R.05.200.00 –  C.E. 3.3.90.30.07 – F.P. 10.301.0021.2434 
Ficha nº  094-   D.R 05.200.00 –   C.E 3.3.90.30.07 –  F.P 10.302.0021.2435 
Ficha nº  098-   D.R 05.200.00 –   C.E 3.3.90.30.07 –  F.P 10.304.0021.2436 
Ficha nº  105-   D.R 02.200.00 –   C.E 3.3.90.30.07 –  F.P 08.244.0026.2073 
Ficha nº  106-   D.R 02.200.00 –   C.E 3.3.90.30.07 –  F.P 08.244.0026.2073 
As fichas orçamentárias poderão ser alteradas conforme necessidade dos Departamentos de 
Administração, Educação, Saúde e Assistência e Promoção Social. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

O Registro de Preços terá validade de 12 (Doze) meses. A vigência da Ata de Registro de Preços ficará 
condicionada à data da sua assinatura e à validade do presente Registro de Preços (........./........./........ a 
......../......../........), durante o qual o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a adquirir o produto 
referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo 
mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de 
qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 
legalmente previstas para tanto, garantidos ao DETENTOR DA ATA, neste caso, o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

As requisições e notas de emprenho serão emitidas conforme a necessidade do (s) Departamento (s) 
solicitante (s) e a(s) entrega(s) poderá(ão) ser realizada(s) parcialmente, conforme indicação desta. 

 
O fornecimento dos produtos, cujos preços serão registrados pelo presente procedimento, deverá ser 
realizado mediante apresentação da R e q u i s i ç ã o  expedida pelo(s) Departamento(s) Solicitante(s). 

 
Os Diretor de cada Departamento ou quem ele indicar encaminhará semanalmente, um cronograma, 
contendo as quantidades e respectivo local para fornecimento de cada produto. O cronograma 
será enviado à Contratada, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias à data da primeira 
entrega. 

 
Pedidos excepcionais àqueles constantes no cronograma poderão ocorrer durante o mês, devendo a 
empresa entregar os produtos nos locais indicados pela municipalidade, no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da solicitação. 
Os produtos deverão ser entregues e descarregados por funcionários da empresa Contratada, 
conforme local indicado pelo(s) Departamento(s) Solicitante(s), cujo respectivo endereço encontra-se 
elencado no Anexo XV do Edital, correndo por conta do fornecedor as despesas decorrentes de 
embalagem, frete, carga e descarga,  mão de obra, etc.  
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A empresa deverá entregar os produtos/mercadorias impreterivelmente, obedecendo às quantidades e 
locais constantes no cronograma emitido pelo(s) Departamento(s) solicitante(s). 

 
A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos de acordo com as especificações constantes no 
Termo de Referência e Planilha de Orçamento – ANEXO I e II.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos produtos com a especificação. O objeto deverá ser entregue, no(s) local(is) e 
endereço(s) indicado(s), de acordo com o Anexo XV do Edital, acompanhado da respectiva nota 
fiscal/fatura. 
 
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 

 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b) Na hipótese de substituição, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado; 

 

c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

d) Na hipótese de complementação, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do ÓRGÃO GERENCIADOR, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO MATERIAL 

 

O objeto da Ata de Registro de Preços tem garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, 
ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso. 
 
Nos termos do artigo 3˚. combinado com o artigo 39, inciso VIII, da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 
1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em 
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas 
não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 
Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá ser entregue juntamente com o produto, no local a 
ser indicado pelo Departamento interessado. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que 
apresentou a proposta vencedora da licitação. 
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A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Requisição 

 

O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma do Departamento Municipal 
de Finanças, no prazo máximo de 30 (tr inta) dias , desde que a referida fatura seja entregue 
no Departamento de Finanças, devidamente atestada pelo Departamento solicitante. 

 
As datas relacionadas acima poderão sofrer alterações, podendo ocorrer antecipações ou atrasos de 
acordo com cada mês. 
 
A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/ Fatura antes da entrega do objeto do certame por 
parte do Contratante. 
 
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 
 
Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo 
será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

 

Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos devidamente 
comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico- financeiro, ou de 
redução dos preços registrados, conforme previsto na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei nº. 
8.666/93. 
 
Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 
8.666/93, o ÓRGÃO GERENCIADOR, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 
iniciar outro procedimento licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas 
mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR, ao(s) FORNECEDOR(s) registrado(s) serão convocados para alteração, por 
aditamento, do preço da Ata. 

 

 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO 

 

A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 
artigo 65, da Lei nº. 8.666/93. 

 

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à PREFEITURA DE IGUAPE 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, a PREFEITURA DE IGUAPE deverá: 
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a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
no mercado; 
 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a PREFEITURA DE 
IGUAPE poderá: 

 

a) acatar pedido de reajuste dos preços, mediante aprovação do requerimento devidamente 

acompanhado das devidas comprovações; 

 

b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e 
 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
Não havendo êxito nas negociações, a PREFEITURA DE IGUAPE deverá proceder à revogação da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 

1. Dos DIREITOS: 

 

1.1. Constituem direitos do ÓRGÃO GERENCIADOR receber o objeto nas condições avençadas e 
do DETENTOR DA ATA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
 
2.  Das OBRIGAÇÕES: 
 
2.2. Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) dar ao DETENTOR DA ATA as condições necessárias à regular execução do contrato; e, 
c) prestar ao DETENTOR DA ATA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 
2.2. Constituem obrigações do DETENTOR DA ATA: 

a) fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações do Edital de licitação, 
responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às 
suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 

b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta as 

despesas de qualquer natureza; 
c) Prover o adequado transporte do objeto da presente licitação; 
d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
e) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, 
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encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
f) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 
contrato; 
g) Comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência 
anormal, que impeça o fornecimento; 
h) Cumprir todas as orientações do ÓRGÃO GERENCIADOR para o fiel cumprimento do objeto 
licitado; 
i) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato para terceiros; 
j) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR, prestando 
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 
k) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, 
em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, facultada a supressão além desse 
limite; 
l) Obedecer aos prazos e condições de entrega estipulados no item 14 do Edital e cumprir todas as 
exigências editalícias e Ata de Registro de Preços; 
m) Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos não atenderem as 
condições do Edital; 

n) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos 
vendidos; 

o) A Contratada/Detentora da Ata assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por 
quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução desta Ata; 

p) Os direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária 
decorrentes da execução da presente Ata, são de cumprimento e responsabilidade exclusivas da 
Contratada/Detentora da Ata. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Os participantes que ensejarem no retardamento da execução do certame, não mantiverem sua 
proposta, falharem ou fraudarem a presente contratação, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem 
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as sanções 
previstas no artigo 7º., da Lei nº. 10.520/02, bem como aos artigos 86 e 87, da Lei nº. 8.666/93, sem 
prejuízo da reparação dos danos causados ao MUNICÍPIO pelo infrator: 

 

1.1. Nos termos do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial da Ata, a Detentora 

da Ata, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 
b) Multa, na forma prevista neste instrumento convocatório ou na Ata de Registro de Preços: 
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior 
a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
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, que será concedida sempre que a Detentora da Ata 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
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com base na alínea anterior. 

 

2. Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a até 2% (dois por cento) do 
valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de pregão 
ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado. 

 

3. Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto neste edital, implicará 
decadência do direito à contratação e a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor adjudicado à ela, cominada com a 
aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração 
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º., da Lei Federal nº. 10.520/02 (LC nº. 123/06, 
artigo 43, § 2º). 
 

4. A adjudicatária que, devidamente convocada a assinar a Ata de Registro de Preços e Termo de 
Ciência e Notificação, não comparecer, recusar injustificadamente e/ou deixar de assiná-los 
dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a 
às seguintes penalidades: 
 

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor adjudicado à ela; 
 

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração 
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º., da Lei Federal nº. 10.520/02; 
 
4.1. As mesmas sanções serão aplicadas à adjudicatária que, devidamente convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços e Termo de Ciência e Notificação, deixar de atender ou apresentar o 
documento  exigidos no subitem 12.7.1 ou apresentá-lo de forma defeituosa. 

 

5. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, e/ou pelo atraso injustificado 
na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º., do artigo 86, da Lei nº. 8.666/93, 
sujeitará a Detentora da Ata à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não 
cumprida na seguinte proporção: 

6.  

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) do valor total da Nota de Empenho 
ao dia;  

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 2% (dois por cento) do 

valor total da Nota de Empenho ao dia; e 

c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração 
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º., da Lei Federal nº. 10.520/02. 

 

7. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade da Detentora da Ata por danos causados à Contratante. 

 

8. Após o terceiro caso de advertência, independente de quitação de multa, poderá a 
Administração aplicar o disposto no subitem 1.1. alíneas “c” e/ou “d”. 
 

9. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade 
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de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo 
ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
 

10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo, desde que 
requerido previamente e motivando tal pedido. 

 

10.1. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da intimação do interessado. 

 

10.2. A sanção estabelecida no subitem 1.1. alínea “d” é de competência exclusiva do Prefeito 
Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 
 
9.3. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de até 10 (dez) dias da data de sua 
cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

 

 
9.4. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da 
primeira parcela de preço a que a Detentora da Ata vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios  de 1% 
(um por cento)  ao mês,  ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
9.5. Na impossibilidade da aplicação do subitem 10.1. o não pagamento da(s) multa(s) ensejará à 
inscrição da empresa na Dívida Ativa do município, sendo esta cobrada posteriormente de forma 
extrajudicial. Não havendo êxito, a multa será cobrada judicialmente. 
 
9.6. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita 
à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e 
multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado 
no cadastro correspondente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE_PREÇOS 

 

10.1. A Contratada (Detentor da Ata) terá seu registro cancelado quando: 
 

1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 

1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
 
1.3. tiver presentes razões de interesse público. 
 
10.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa será formalizado por despacho da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
10.3. O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 
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superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou 
de força maior devidamente comprovado. 

 
 
10.4. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito pela PREFEITURA DE IGUAPE, 
independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
 
a) inexecução parcial ou total do contrato; 
 
b) decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas 
autoridades competentes das atividades da Contratada; 
 
c) inobservância de dispositivos legais; 
 
d) dissolução de empresa Contratada; 

 
e) nos demais casos previstos no artigo 78, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
10.5. Nos casos de rescisão pelos  incisos a) e/ou c) do subitem 4, a parte inadimplente será 
responsável pelo ressarcimento, a outra, dos eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 
 
10.6. Por ato unilateral do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando ocorrer: 
 
a) O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Descumprimento do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº. 8.666/93,  sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis; 
 
c) Lentidão do seu cumprimento, levando o ÓRGÃO GERENCIADOR a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 
 
d) Atraso injustificado no fornecimento; 
 
e) Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao ÓRGÃO GERENCIADOR; 
 
f) Subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, ou associação do DETENTOR DA ATA com 
outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem 
expressa anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA 

 

 

O presente instrumento somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula na Imprensa 
Oficial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de IGUAPE para dirimir  dúvidas ou questões oriundas do presente 
contrato. 
 

Iguape, _____ de __________ de 2018. 
 
 

      
WILSON ALMEIDA LIMA 

 
Prefeito  Representante Legal 

P/ÓRGÃO GERENCIADOR P/ FORNECEDOR 
 
 

 
Testemunhas: 
 
 

   
Nome: Nome: 

R.G. nº. R.G. nº. 

 
VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 

PROCESSO N°. 071/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

A (nome da licitante), por seu representante legal (documento 
ANEXO), inscrita no CNPJ sob n°. ______________________, credencia como seu 
representante o Sr. _________________________________, RG. nº. _______________ , 
CPF nº. ____________________, para em seu nome participar do certame em 
epígrafe, conferindo-lhe poderes específicos para formular lances, negociar preços, 
interpor recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 
 

 

 

  
(LOCAL E DATA) 

 
 

 

  
(REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 
 
 
 

 
OBS.: Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este 
fim conforme Contrato Social da sociedade. 

 
O credenciamento deverá vir acompanhado da documentação necessária para 
comprovação da validade do mesmo, conforme previsto no item 6 do Edital. 
 
 
 
 

*(Apresentar fora dos Envelopes, para o credenciamento). 
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ANEXO IA 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

PROCESSO N°. 071/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 
 

Vimos pela presente apresentar a V. Senhoria, nossa 
documentação referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os 
requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou 
omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato 
impeditivo à nossa habilitação. 
 

 
Iguape/SP, ________ de _____________ de 2018. 

 
 
 

  
                                           Representante legal 

                                           (com carimbo da Empresa) 
 
 
 
 
 
(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO 
SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE). 
 
 
 

*(Apresentar fora dos Envelopes, para o credenciamento). 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 

 

A 
PREFEITURA DE IGUAPE 
 

PROCESSO N°. 071/2018 
 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS   PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS E 
DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.  

Declaro, sob penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 
ato convocatório, que a empresa _______________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº. ____________, é __________________(microempresa ou empresa 
de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, 
de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento 
licitatório do Pregão Presencial nº. 022/2018, realizado pela PREFEITURA DE IGUAPE.  

 

Declara ainda, que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento 
de sua condição, não tendo a mesma incorrido em nenhumas das situações previstas no 
artigo 3º., § 4º, incisos I a X, da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 
(artigo 3º. § 6º, Lei Complementar nº. 123/06). 

 
Por ser verdade,  firmados a presente sob as penas da Lei. 
 
     Iguape/SP, ___________ de _____________ de 2018. 
 
 
______________________________________________ 
           Nome e assinatura do representante legal 
                         (carimbo da Empresa) 

 
 

*(Apresentar fora dos Envelopes, para o credenciamento). 
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ANEXO VI– MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS DA EMPRESA 
 

A 

PREFEITURA DE IGUAPE 

PROCESSO N°. 071/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS   PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS E 
DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.   

 
RAZÃO SOCIAL: 

 

CNPJ: 

 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

 

ENDEREÇO/CEP: 

 

TELEFONE/FAX: 
 

E-MAIL: 

 

CONTA BANCÁRIA: 

                     

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 (SESSENTA) DIAS 
 
 

 
Iguape/SP, ___________ de _____________ de 2018. 
 
 
______________________________________________ 
           Nome e assinatura do representante legal 
                         (carimbo da Empresa) 

 
 

*(Apresentar dentro do Envelope nº 01 – Proposta de Preços). 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

A que se refere o artigo 2º, do Decreto nº. 42.911, de 6 de março de 1998. 
 
 

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

pessoa jurídica), interessada  em participar no Processo Licitatório nº. 071/2018, 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0 2 2 /2018, declaro, que não possuímos no nosso quadro 
de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º., da Constituição 
Federal c/c o inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 

 
Iguape/SP, ___________ de _____________ de 2018. 

 
 

______________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da Empresa) 
 

 
 
 

 
*(Apresentar dentro do Envelope nº. 02 – Habilitação). 

 

 
Obs: Elaborar em papel que contenha a denominação ou razão social da Empresa. 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 

A 
PREFEITURA DE IGUAPE 
 

PROCESSO Nº. 071/2018 
 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS   PARA ATENDER A 
DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS E DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.  

Declaramos a inexistência  de fato impeditivo quanto à habilitação para licitar ou contratar 
com a Administração Pública de qualquer esfera de Governo, bem como estamos 
cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o certame. Declaramos, 
ainda, ter conhecimento de que a participação no presente certame implica na inexistência 
de sanção de declaração de inidoneidade, respondendo por má fé a participação nesta 
condição. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 

 
Iguape/SP, ___________ de _____________ de 2018. 

 
 

______________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da Empresa) 
 
 
 
 

*(Apresentar dentro do Envelope nº. 02 – Habilitação). 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

 

 

A 
PREFEITURA DE IGUAPE 
 

 

PROCESSO N°. 071/2018 
 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS   PARA ATENDER A 
DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS E DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.  

 
 Eu (nome completo), portador(a) da Carteira de 
Identidade RG nº. ________________  e do C.P.F. n°. _______________, representante 
legal da Empresa (nome da pessoa jurídica), declaro para os devidos fins, ter conhecimento 
e aceitar as condições estabelecidas no Edital acima referido, para cumprimento das 
obrigações do objeto da licitação. 
 

 
Iguape/SP, ___________ de _____________ de 2018. 

 
 

______________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da Empresa) 
 
 
 
 
 

*(Apresentar dentro do Envelope nº. 02 – Habilitação). 
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ANEXO X– MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA  ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
 
 
 

 

 Eu (nome completo), portador(a) da Carteira de 
Identidade RG  n°. ___________________ e do C.P.F. n°. ________________, 
representante legal da Empresa (nome da pessoa jurídica), declaro para os devidos fins, que 
assinarei a Ata de Registro de Preços e Termo de Ciência e Notificação referente a 
Modalidade de Licitação Pregão Presencial nº. 022/2018 - Registro de Preços. 
 

 
E-MAIL INSTITUCIONAL:   ________ 

 

E-MAIL PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL:   _______ 
 
 

Iguape/SP, ___________ de _____________ de 2018. 
 
 

______________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da Empresa) 
 
 
 
 

*(Apresentar dentro do Envelope nº. 02 – Habilitação). 



   Pregão Presencial nº. 022/2018– Registro de Preços –  

 
 PREFEITUR         MUNICÍPIO DE IGUAPE  

Estância Baln           ESTÂNCIA BALNEÁRIA  

 
 

      

 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, Cep: 11920-000, Fone: 13-3848-6836 

 

Rubricas: 1º _________________________ 2º ______________________ Visto Jurídico ______________________ 

 

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO ENDEREÇO DO 
PROCESSO DE ENTREGA E ESTIMATIVA DE CONSUMO 

 
 
 

A 

PREFEITURA DE IGUAPE 

 

PROCESSO N°. 071/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS   PARA ATENDER A 
DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS E DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 

 
Eu  (nome completo), portador(a) da Carteira 

de Identidade RG n°. e do C.P.F. n°.    _____________________,

representante  legal  da  Empresa      (nome  da  pessoa 

jurídica), declaro para os devidos fins, ter conhecimento quanto ao endereço de entrega e 

da quantidade estimada de consumo. 

 
Iguape/SP, ___________ de _____________ de 2018. 

 
 

______________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da Empresa) 
 
 
 
 
 
 

*(Apresentar dentro do Envelope nº. 02 – Habilitaçã



                                   

 

               MUNICÍPIO DE IGUAPE  
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ANEXO XII – MINUTA DO TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
 

ÓRGÃO GERENCIADOR:   ______ 

 

DETENTORA DA ATA:   _______ 

 

CONTRATO Nº. (DE ORIGEM):   ______ 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS   PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS E 
DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.  

 

ADVOGADO (S):   _______ 

Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e 
nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90, da 
Lei Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais. 

 
Iguape, _______, de ____________ de 2018. 

 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

NOME E CARGO:   _______ 

E-MAIL INSTITUCIONAL:   _______ 

E-MAIL PESSOAL:   _______ 

ASSINATURA:   _________________________________ 
 

DETENTORA DA ATA 

 

NOME E CARGO:   _______ 

E-MAIL INSTITUCIONAL:   _______ 

EMAIL PESSOAL:   _______ 

ASSINATURA:   _________________________________ 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 
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ANEXO XIII – ENDEREÇOS 

 
 
 
 
DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 
*Centro de Logística e Distribuição de Merenda Escolar 
Rua Major Ricardo Kroner, nº. 720 – Vila Garcês, Iguape/SP,gestor Fabiano José de Oliveira Xavier – 
RG:27.162.393-7 SSP/SP 
 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Rua dos Estudantes, nº. 40 – Centro – Iguape/SP. 
Nutricionista responsável Maira Bitencourt Pereira-RG:30.393.319-7 
 
CASA DE PERMANÊNCIA BREVE 
Rua Dom Edílio José Soares, nº 543 – Bairro Guaricana –Iguape/SP,  responsável  pelo recebimento a 
Coordenadora Luciana Rosa Gatto Fortes CPF nº 382.105.568-51. 
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
Rua Major Rebelo nº08-Centro Iguape/SP, responsável  pelo recebimento  Virgínia Lúcia Oliva Cardoso 
Morais– CPF: 884.170.268-00. 

 
 
 
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS ROCIO 
Rua Francisco Marques de Aguiar, nº 205 – Rocio – Iguape/SP, fica designada responsável pelo 
recebimento  a servidora Simone da Silva Samuel  RG nº 24.519.087-9. 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS  
Rua Major Moutinho ,200- Beira do Valo , , fica designado responsável pelo recebimento  Odail Gomes CPF 
nº118.816.058-33. 
 

 
O endereço poderá ser alterado conforme a necessidade dos Departamentos de , Educação, Saúde , Casa 
de Permanência Breve  Centro de Referência da Assistência Social e Cultura, Turismo e Eventos, qual será 
comunicado com antecedência. 
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ANEXO XIV- RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

 

PROCESSO N°. 071/2018 

 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
E NÃO PERECÍVEIS   PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS E DIVISÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.  

 

 
RAZÃO SOCIAL:   _____ 

 

CNPJ N°.:   _____ 

 

ENDEREÇO:   _____ 

 

E-MAIL:  _____ 

CIDADE: __ESTADO: FONE: (___)  ___FAX: (____)   _  

PESSOA PARA CONTATO:      

  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 
LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

 
LOCAL: , DE _2018. 

 
 

 

  
ASSINATURA 

 

Senhor Licitante, 
 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DE IGUAPE e sua 
Empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do edital e 
remeter ao Departamento de Compras e L icitações, pelo site www.iguape.sp.gov.br. 
 

A não remessa do recibo, exime a PREFEITURA DE IGUAPE, da 
responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos 
e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
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informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais 
comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

 
 

 
 

 ANEXO XV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO 

ATO DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

PROCESSO N°. 071/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
OBJET REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS   PARA ATENDER A DEMANDA DOS 
DEPARTAMENTOS E DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES. 
O: Eu ______________________________ (nome completo) Portador(a) da Carteira de 
Identidade n° __________________________ e do C.P.F. n° 
________________________ representante legal da empresa 
__________________________ (nome da pessoa jurídica), declaro para os devidos fins, 
de que a empresa reúne condições de apresentar no ato da assinatura da Ata de Registro 
de Preços e Termo de Ciência e Notificação, cópia autenticada do Alvará Sanitário – 
Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa foi vistoriada pelo serviço de 
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do prazo de validade, demonstrando que 
a empresa está apta para o seu funcionamento regular.  
 
 
 
 
________________________  
(LOCAL E DATA)  
 
 
________________________________________  
REPRESENTANTE LEGAL (COM CARIMBO DA EMPRESA) 
 
 
 
  
*(Apresentar dentro do Envelope nº 02 – Habilitação) 


