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EDITAL Nº 020/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 

 

DATA DA REALIZAÇÃO 17/04/2014 

HORÁRIO 08:45 horas 

CREDENCIAMENTO Até 15 minutos antes 

LOCAL Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, Centro – Ariranha – SP. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, através do Senhor FAUSTO JUNIOR STOPA, 

Prefeito Municipal, faz saber pelo presente Edital, que se encontra aberta a licitação, modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 de 

janeiro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993 e suas 

alterações, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO PÚBLICO DO ANO LETIVO DE 2014, conforme 

quantidades e especificações do item I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO exposto abaixo. 

 

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

Oliveira Neves, nº. 476 – Centro – Ariranha – SP, na sessão pública de processamento do PREGÃO 

PRESENCIAL, após credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

A sessão de processamento do PREGÃO PRESENCIAL será realizada na sede da Prefeitura Municipal de 

Ariranha, localizada na Rua Dr. Oliveira Neves, nº. 476, Centro, Ariranha/SP, pelo Pregoeiro SÉRGIO 

GUIMARÃES DE OLIVEIRA FILHO, com o auxilio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº. 05/2014, de 

13 de janeiro de 2014. 
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I. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

1. REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO 

PÚBLICO DO ANO LETIVO DE 2014 conforme especificações da tabela abaixo: 

ITEM 
QUAN 

TIDADE 
UNID 
ADE 

DESCRIÇÃO 

1 800 kg 

Achocolatado em pó vitaminado, constituído de pó fino e homogêneo, isento 
de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, embalado em saco de 
polietileno, leitoso, atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem. 
Na sua composição deverá apresentar aproximadamente 30% de cacau. 
Relacionar preço unitário por Kg. 

2 4.000 kg 

Açúcar obtido de cana-de-açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, cheiro 
próprios e sabor doce. Isento de sujidades, parasitas, materiais terroso e 
detritos animais e vegetais, acondicionado em plástico atóxico de 05 Kg como 
embalagem primária e como embalagem secundária sacos plásticos 
resistentes.  
Relacionar preço unitário em Quilo. 

3 340 kg 
Açúcar refinado. 
Relacionar preço unitário em Kg. 

4 600 kg Alho triturado em embalagens de 1 a 3 kg. 

5 1.600 kg 

Almôndegas Mistas - Almôndega mista congelada (carnes de aves e bovina, 
na forma arredondada obtida de animais sadios e sob previa inspeção 
sanitária livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante. As 
almôndegas deverão apresentar tamanhos uniformes de 25 gramas livres de 
ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na 
superfície com coloração normal, validade mínima de 4 meses. Deverá 
apresentar embalagem primaria com saco de polietileno de baixa densidade, 
atóxico, termossoldado, transparente e resistente ao transporte e ao 
armazenamento. Deverá apresentar embalagem secundaria com caixa de 
papelão ondulado, resistente ao impacto e as condições de estocagem 
congelada. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 

6 80 kg Amido de milho 

7 1.800 kg 

Apresuntado suíno, preparado com recortes de carne suína, temperada e 
cozida, não deve apresentar superfície pegajosa, úmida, exsudante líquido, 
nem exalar odores anormais, deverá apresentar reação de amônia negativa, 
embalagem cray-o-vac, formato de paralelepípedo.  
Relacionar preço unitário em Quilo. 

8 14.000 kg 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1,  Mix de arroz/beneficiado branco polido longo 
fino com no mínimo 30% de Arroz parbolizado com rendimento mínimo de 
1:3, com no mínimo 90% de umidade máxima de 14%, características físico-
químicas, biológicas e embalagens devem obedecer a legislação vigente. 
Selecionado eletronicamente, grão a grão, não sendo necessário lavar ou 
escolher para a sua preparação. Produto natural sem adição de elementos 
químicos (agrotóxico). Isento de matéria terrosa, parasitos, detritos animais e 
vegetais e outros elementos estranhos ao produto. Não podendo ser utilizado 
no polimento óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não 
comestíveis. Aparência: grãos inteiros, medindo aproximadamente 06 (seis) 
mm, isentos de “barriga branca”. Validade: 06 (seis) meses. Embalagem 
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secundária em fardo de papel multi-folhado, resistente, totalmente fechado 
com costura ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente, 
termossoldado. Valores nutricionais exigidos em uma Porção de 50g do 
produto: - mínimo de calorias: 170 calorias; mínimo de carboidratos: 39g; 
mínimo de proteínas: 03g; gorduras: )g; mínimo de fibra alimentar: 0,8 g. 
Relacionar preço unitário em Quilo. 

9 100 kg Atum em óleo (embalagem 01 Kg). Pacotes aluminizados. 

10 200 balde 
Azeitonas – Verdes, fatiadas, isento de sujidades, acondicionada em baldes 
de 02 kg, hermeticamente fechado. Relacionar preço unitário em baldes de 2 
kg. 

11 8.500 unidade 
Bebida láctea - Sabor chocolate, embalagem de 200ml tetra Park, caixa com 
27 unidades cada. 
Relacionar preço unitário em 200ml. 

12 650 kg 

Biscoito recheado sabor chocolate acondicionado em embalagem primária 
plástica atóxica de 170 a 200 gramas cada e, embalagem secundária em 
caixas de papelão resistente. Livre de gorduras trans. 
Relacionar preço em Kg. 

13 900 kg 

Biscoito salgado tipo cream-cracker em embalagem a granel de 400 a 500 
gramas primária, em sacos atóxicos e, reembalados em caixas de papelão. 
Livre de gorduras trans. 
Relacionar preço em Kg. 

14 900 kg 

Biscoito tipo maisena, acondicionado em embalagem primária plástica 
atóxica de 400 a 500 gramas cada e, embalagem secundária de caixas de 
papelão resistente. Livre de gorduras trans. 
Relacionar preço em Kg. 

15 1.200 pacote 

Biscoito tipo Rosquinha – Sabor chocolate acondicionado em embalagem 
primaria plástica de 500g cada. Deverá apresentar as seguintes características 
carboidratos 22g; proteínas 2,1g; gorduras totais 4,2g; gordura saturada 1,6g; 
fibra 0,7g; sódio 63mg. 

16 900 kg 

Biscoito tipo waffer sabor morango e chocolate acondicionado em 
embalagem primária de plástico, aluminizada, atóxica de 130 a 200 gramas 
cada e embalagem secundária em caixas de papelão resistentes. Livre de 
gorduras trans. 
Relacionar preço unitário em Kg. 

17 12.600 unidade 
Bolo - Bolo sabor baunilha com recheio sabor chocolate. Embalagem de 70g. 
Deverá apresentar as seguintes características carboidratos 38g; proteínas 
2,8g; gorduras totais 4,6g; gordura saturada 2,2g; fibra 1,5g; sódio 181mg. 

18 900 kg 

Café em pó torrado e moído com selo ABIC, pacotes 500 gramas. Enviar 
amostra em embalagem original; o produto deverá atender as características 
sensoriais e organolépticas satisfatórias. 
Relacionar preço em Kg. 

19 800 caixa 
Caixinhas de Chá Mate, em embalagem primária de caixas de papelão de 200 
gramas e, embalagem secundária de papelão resistente.  
Relacionar preço unitário em caixas de 200 gramas. 

20 300 kg 
Caldo concentrado, sabor galinha em embalagem de 01 Kg, de material 
atóxico e resistente.  
Relacionar preço unitário em Kg. 

21 50 kg 
Canjica – acondicionado em embalagem primaria plástica, atóxica, resistente, 
termossoldada de 500 gramas cada e embalagem secundaria plástica 
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resistente.  
Relacionar preço unitário em gramas. 

22 700 kg 

Carne bovina (Lagarto) – carne de primeira, tipo lagarto. Originária de gado 
bovino sadio, congelada, em peças de 1,5 Quilos cada aproximadamente, 
proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Sem osso, 
isenta de cartilagens, sem sebo, máximo de 3% de aponevroses. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação do excesso de 
gordura, cartilagens e aponevroses). Deve apresentar-se livre de parasitas e 
de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma 
alteração. Deve estar em acordo com a NTA 01,02 e 03. Ausência de 
hematomas, fibrose, reações de vacina e resíduos de tinta de carimbo. Odor – 
carne fresca; cor: vermelho cereja; teor no máximo de 2% soro na 
embalagem. Data máxima de produção: 10 dias. Embalagem à vácuo, flexível, 
atóxica, resistente, transparente em pacotes com peso de 5 kg. Deverá conter 
na embalagem: registro no órgão oficial destinado à fiscalização, data de 
validade do produto, com lacre original do fabricante, peso da  embalagem, 
identificação SISP/SIF.   

23 3.500 kg 

Carne bovina (patinho) em Iscas (resfriado), resfriada e no máximo 10% de 
sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco 
plástico, transparente, atóxico, pesando entre 04 e 06 Kg e, suas condições 
deverão estar de acordo com a portaria 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 
2244/97). Os pacotes deverão ter fechamento à vácuo.  
Relacionar preço unitário em Kg. 

24 3.100 kg 

Carne bovina em cubos (paleta) resfriada de 1 a 4º C (cubo 3x3x3), contendo 
no máximo 5% de sebo e gordura acondicionada individualmente em 
embalagem primária de polietileno, à vácuo, sob caixa de papelão rotulada de 
acordo com a legislação vigente. Os pacotes deverão apresentar peso de 05 
Kg. Os produtos que não forem produzidos pela empresa deverão estar 
acompanhados de carta de corresponsabilidade assinada pela empresa 
fabricante, que poderá ser entregue na primeira remessa solicitada, porém 
vigente durante todo o período da Ata de Registro de Preços. 
Relacionar preço unitário em Kg. 

25 6.000 kg 

Carne bovina moída congelada (músculo) proveniente de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária. No processamento deve ser realizada a 
aparagem dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses. Deverá conter 
no máximo 10% de gordura e 3% de aponevroses. Perda de água no 
descongelamento não deverá ser superior a 3%. O produto deverá ser 
congelado, embalado à vácuo, em embalagem plástica  flexível, atóxica, 
transparente e resistente ao transporte e armazenamento. Não deverá 
apresentar vazamento de sangue na fase de descongelamento sob 
refrigeração. Os pacotes deverão conter peso de 02 Kg. No rótulo do produto 
devem conter as informações: nome do abatedouro, registro no SIF ou SISP, 
identificação completa do produto, data fabricação, prazo de validade, 
temperatura de estocagem, peso líquido, condições de armazenamento. 
Enviar amostra, ficha técnica do produto assinada pelo responsável técnico. 
Os produtos que não forem produzidos pela empresa deverão estar 
acompanhados de carta de corresponsabilidade assinada pela empresa 
fabricante, que poderá ser entregue na primeira remessa solicitada, porém 
vigente durante todo o período da Ata de Registro de Preços. 
Relacionar Preço Unitário em Kg. 
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26 1.100 kg 

Carne de peito de frango sem osso, sem pele, em iscas – Sem adição de água 
e sal e temperos de acordo com a NTA – 3, máximo permitido de 8% de 
acúmulo de líquido, limpo, com aspecto, cheiro e sabor próprios sem 
manelhas e parasitas, Embalagem: o produto deverá estar acondicionado à 
vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparentes em 
pacotes aproximadamente 2 Kg, a embalagem secundária deverá ser em caixa 
de papelão devidamente lacrada rótulo do produto deverá ser de acordo com 
a legislação vigente: nome e endereço do abatedouro, constando 
obrigatoriamente o registro do SIF, Identificação completa do produto, data 
de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura 
de estocagem armazenamento e conservação, peso líquido e condições de 
armazenamento conforme NTA 76 (DECRETO 1486 DE 20/10/78)e (MA 
2244/97). 
Relacionar preço em Kg. 

27 1.500 kg 

Carne suína copa lombo congelada- cubos proveniente de machos da espécie 
suína, sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, 
deve ser realizada a eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e 
aponevroses; os cubos deverão ter aproximadamente 3X3X3 CM. A carne 
suína deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O produto 
deverá estar embalado à vácuo em embalagem plástica, flexível, atóxica, 
resistente, transparente em pacotes de 02 05 Kg. Reembalada em caixas de 
papelão lacrada. O produto deverá ser rotulado de acordo com a Legislação 
vigente: Nome endereço do Abatedouro, constando obrigatoriamente o 
registro no SIF/SISP; identificação completa do produto, data de fabricação, 
prazo de validade e prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, peso líquido e condições de armazenamento. 

28 20 kg 
Cebolinha desidratada, pacotes de 250 gramas, em plástico atóxico 
hermeticamente vedado.  
Relacionar preço unitário em Kg. 

29 300 kg 
Cereal Matinal - Flocos de milho açucarados sabor leite condensado em 
embalagem primária de 30g cada. 

30 450 kg 

Charque ou Carne seca dianteira, não deverá apresentar superfície úmida, 
pegajosa, exsudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com 
indícios de fermentação pútrida. Deverá estar de acordo com a NTA 3 do 
decreto estadual nº 12.436 de 20/10/78. Acondicionado á vácuo em 
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente pesando 
aproximadamente 5 Kg. O produto deverá ser rotulado de acordo com a 
Legislação Vigente. 
Relacionar preço unitário por Kg. 

31 50 kg 
Chocolate granulado – pacotes de 1 kg, em plástico atóxico, hermeticamente 
vedado.  
Relacionar preço em Kg. 

32 50 kg 
Coco ralado – pacotes de 1 kg, em plástico atóxico, hermeticamente vedado. 
Relacionar preço unitário em kg. 

33 60 kg 

Colorífico (tipo colorau) em pó fino, homogêneo, obtido de frutos maduros e 
espécimes genuínas, grãos sãos e limpos, dessecados e moídos, de coloração 
vermelho intenso, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de 
materiais estranhos a sua espécie, acondicionados em sacos plásticos 
transparentes, atóxico, resistente e hermeticamente vedado. Pacotes de 01 
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Kg.  
Relacionar preço unitário em kg. 

34 5.500 kg 

Coxa de frango à passarinho, manipulada em condições higiênicas, 
provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo 
ser congelada e transportada a menos de 18º C ou inferior. Embalagem do 
produto à vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, em 
pacotes com pesos de 01 a 02 Kg. A embalagem secundária deverá ser em 
caixas de papelão resistente e lacrada. O produto deverá ser rotulado com 
especificações conforme legislação vigente. Enviar amostra, que deverão 
estar acompanhadas de ficha técnica do produto assinada pelo responsável 
técnico. Os produtos que não produzidos pela empresa deverão estar 
acompanhados de carta de corresponsabilidade assinada pelo responsável 
técnico da empresa fabricante, garantindo a qualidade higiênico-sanitária, 
físico-química, assim como todos os critérios que determinam a qualidade do 
produto. Deverá ser entregue somente na primeira remessa, porém deverá 
ser válida para todo período da Ata de Registro de Preços.  
Relacionar preço unitário em Quilo. 

35 150 kg 
Doce de Leite – Doce de Leite Pastoso acondicionado em potes plásticos de 1 
a 5 kg, atóxico. 

36 500 kg 

Empanado de aves – À base de carne de frango moída, temperada, 
empanada, cozida e congelada. Os empanados deverão apresentar tamanhos 
de 17 gramas livres de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por 
congelamento, bolores, limo na superfície com coloração normal, validade 
mínima de 4 meses. Deverá apresentar embalagem primaria com saco de 
polietileno de baixa densidade, atóxico, termosoldado, transparente e 
resistente ao transporte e ao armazenamento. Deverá apresentar embalagem 
secundaria com caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto e as 
condições de estocagem congelada. O produto deverá ser rotulado de acordo 
com a legislação vigente. 

37 500 kg 

Ervilha a congelada – ervilha a supergelada, selecionada, lavada, branqueada 
congelada, embalada e estocada nos padrões técnicos, grãos uniformes, 
embalados em sacos de polietileno de 02 quilos, resistentes e reembalada em 
caixas de papelão.  
Relacionar preço unitário em latas de 02 Kg. 

38 320 bag 

Extrato de Tomate simples, concentrado, brix de 17-19º, produto resultante 
da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado 
com frutos maduros selecionados, sem pele, sem sementes e corantes 
artificiais, isento de sujidades e fermentação. Acondicionado em bags ou latas 
4 ou 4,100 Kg fechadas como embalagem primária e secundária em caixas de 
papelão. 
Relacionar preço unitário em latas de 4,1 kg. 

39 400 kg 

Farinha de mandioca temperada sem pimenta, acondicionada em 
embalagem primária aluminizada, atóxica, resistente de 500 g a 01 Kg cada, e 
embalagem secundária de sacos plásticos ou papelão resistente. 
Relacionar preço unitário em Quilo. 

40 300 kg 

Farinha de milho amarela em flocos íntegros de 1º linha acondicionado em 
embalagem primária plástica, atóxica, resistente, termossoldada de 500 
gramas a 01 Kg cada, e embalagem secundária de sacos de papelão 
resistente.  
Relacionar preço unitário em Quilo. 
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41 450 kg 
Farinha de trigo especial, características organolépticas: aspecto pó fino, cor 
branca, cheiro próprio e sabor próprio. 

42 5.000 kg 

Feijão carioca tipo I, novo, constituído de grão inteiro e sãos, com teor de 
umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidade e mistura de 
outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico transparente de 
01 a 02 Kg. 
Relacionar preço unitário em Quilo. 

43 100 kg Feijão preto 

44 90 kg 
Fermento químico em pó, latas de 250 gramas.  
Relacionar preço unitário em Kg. 

45 300 kg Fígado bovino congelado em bifes 

46 2.000 kg 

Filé tilápia –Filé in natura, sem adição de sal e temperos: pesando 120 a 140 
gramas inteiros com corte em “V” sem manchas, sem espinhas, sem pele. 
Embalada à vácuo, congelada com prazo de validade igual ou superior a 5 
meses a contar da data de entrega. Embalagem primária em sacos de 
polietileno transparente com arte impressa, cada saco pesando 02 Kg cada. 
Relacionar preço em Kg. 

47 400 kg 

Fubá de milho simples, de grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio, com ausência de umidade, fermentação, ranço, 
isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico.  
Relacionar preço unitário em Quilo. 

48 16.000 unidade 
Hambúrguer Bovino pesando 90 gramas cada, embalados individualmente 
em embalagem primária e secundária em caixas de papelão.  
Relacionar preço unitário em unidade de 90 gramas. 

49 6.500 unidade 
Iogurte sabor morango em bandejas com 6 unidades de 120 grs. Cada 
unidade. 

50 1.000 kg 

Iscas Suínas - Carne em iscas de suínos sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a eliminação dos 
excessos de gordura, cartilagem e aponevroses. A carne suína deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que 
possa altera-la ou encobrir alguma alteração. O produto deve ser embalado a 
vácuo em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente em 
pacotes de 1 a 5kg. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente. 

51 1.800 kg 

Leite em pó integral instantâneo enriquecido com vitaminas e sais minerais, 
em embalagem primária de plástico metalizado, atóxico, hermeticamente 
fechado por termossoldagem e secundária de caixas de papelão. Os pacotes 
deverão conter 400 gramas até 03 kg. 
Relacionar preço unitário em kg. 

52 600 unidade 
Leite esterilizado integral VHT, embalagem de 01 litro tetra Pack, caixa com 
12 unidades cada.  
Preço Unitário em 01 litro. 

53 150 kg Linguiça calabresa defumada (em PC. De 05 Kgs.) 

54 1.300 kg 

Linguiça de frango grossa, com aspecto normal, firme, sem umidade, não 
pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e 
refrigeração adequadas, condicionada em saco de polietileno e suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA-O5 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Fechamento a vácuo. Os pacotes deverão conter de 03 a 05 Kg. 
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Relacionar preço unitário em Kg. 

55 1.200 kg 

Linguiça tipo toscana – Elaborada a partir de carne suína selecionada, com 
aspecto normal, firme, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
mantida em temperatura e refrigeração adequadas, condicionada em saco de 
polietileno. Os pacotes deverão conter de 01 a 5 kg. 

56 5 kg 

Louro em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e 
limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor 
próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, 
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e 
hermeticamente vedado.  
Relacionar preço unitário em Kg. 

57 2.600 kg 

Macarrão grano duro, fusile ou penne enriquecido com ferro, ácido fólico 
com ovos, vitaminado, composto com matéria prima de primeira qualidade sã 
e limpa. Isento de material terroso e parasitas. Informação nutricional 
aproximadamente carboidratos 59 g, proteínas 8,5 g, gorduras totais 0,9 g, 
gorduras saturadas 0,4 g, gorduras trans 0 g, fibra alimentar 3,0 g, sódio 20 
mg.   Embalado em pacotes de 500 grs. Prazo de validade mínima na entrega 
de 06 meses. 

58 250 balde 

Maionese emulsão cremosa obtida com óleos vegetais, com adição de 
condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consist6encia 
cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, 
acondicionada em baldes de 03 Kg, hermeticamente fechado. Valor 
nutricional aproximadamente por 12 grs. Valor energético 40 Kcal; 0,9 g 
carboidratos; 0 g proteína; 4,0 gorduras totais; 0,6 g gorduras saturadas; 0 g 
gorduras trans; 0 g gordura monoinsaturadas; 2,3 g gordura polinsaturada; 
0,3 g ácido linoleico; 2,2 mg colesterol; 0 g fibra alimentar; 125 mg sódio; 0,32 
mg vitamina E. Enviar Amostra. Relacionar preço unitário em baldes de 03 Kg. 

59 1.200 kg 

Margarina cremosa, com sal, com teor de 80% de gordura (lipídeos), podendo 
conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio, acondicionado em pote plástico de 500 gramas a 01 Kg, 
atóxico, embalado em caixa de papelão.  
Relacionar preço em Kg. 

60 400 kg 

Massa Alimentícia tipo seca, formato ave-maria, cor amarela acondicionada 
em saco plástico atóxico com peso de 500 gramas a 01 Kg. Deve apresentar a 
composição centesimal: 59 g carboidratos; 8,5 g Proteínas; 0,9 g gorduras 
totais; 0,4 g gorduras saturadas, 0 g gorduras trans; 3,0 g fibra alimentar; 20 
mg sódio.  
Relacionar preço unitário em kg. 

61 1.000 kg 

Massa para Quibe de carne bovina para assar congelado –Produto composto 
de carne bovina, água, trigo integral, hortelã, especiarias, sal refinado. O 
produto deverá ter a data de validade e fabricação a- 12ºC e nº do lote. 
Embalagem primária em pacotes d 01 Quilo em tabletes de 50 gramas por 
unidade. Embalagem secundária em caixa de papelão resistentes ao impacto 
e as condições de estocagem (congeladas). Apresentar ficha técnica assinada 
pelo responsável técnico original ou cópia autenticada, laudo físico químico, 
microbiológico e microscópico original ou autenticado para a empresa 
vencedora. 

62 520 kg 
Milho Verde congelado-milho selecionado, lavado, branqueado, congelado, 
embalado e armazenado nos padrões técnicos, grãos uniformes, embalados 
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em sacos plásticos de polietilenos resistentes de 02 quilos e reembalados em 
caixas de papelão. 
Preço unitário em latas de 02 kg. 

63 4.000 unidade 

Mini pizza semi pronta -recheada com queijo mussarela, presunto, molho e 
orégano com 70 gramas a unidade. Temperatura congelada – 18º C, validade 
120 dias, embaladas individualmente em caixa com 100 unidades. 
Preço em unidade de 70 gramas. 

64 300 kg 

Mistura de pudim – Mistura em pó para o preparo de pudim aromatizada e 
colorida artificialmente de vários sabores. Embalagem primaria em sacos de 
polietileno de 1kg e embalagem secundária em caixas de papelão. Produzido 
e rotulado nos padrões legais. 

65 800 kg 

Mistura para bolo - Mistura em pó para o preparo de bolo de vários sabores 
acondicionado em embalagem primaria plástica de 5 kg cada e em 
embalagem secundaria plástica resistente. Produzido e rotulado nos padrões 
legais. 

66 440 bag 

Molho de Tomate Refogado, temperado, embalado em bags institucionais e 
4 ou 4,100 quilogramas, preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, 
sem pele e sementes. 
Relacionar preço unitário em bags 4 ou 4,100 quilos.  

67 200 bag 
Molho para carnes madeira – preparado com polpa de tomate, vinho, amido, 
vinagre, açúcar, extrato de carne, embalado em bags de 2kg.  
Relacionar preço unitário em bags de 2 kg. 

68 4.050 litro 
Óleo de soja de 1ª linha, em embalagem primária de latas de 900 ml, 
acondicionadas em caixas de papelão com 20 latas de 900 ml.  
Relacionar preço unitário em latas de 900 ml. 

69 20 kg 

Orégano em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e 
limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor 
próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, 
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e 
hermeticamente vedado. Pacotes devem apresentar 250 gramas. 
Relacionar preço unitário em Kg. 

70 24.000 unidade Ovos tipo ‘A’ em caixas de papelão com 30 unidades 

71 1.000 pacote 
Pão de Mel - Acondicionado em embalagem primaria plástica de 500g cada e 
em embalagem secundaria de papelão resistente. 

72 500 kg 

Pão de queijo congelado – com peso unitário de 50 gramas, embalado em 
sacos de polietileno de baixa densidade de 01 a 05 Kgs., resistentes, 
reembalados em caixas de papelão reforçado. 
Relacionar preço unitário em Kg. 

73 800 kg 

Peito de frango sem osso, manipulado em condições higiênicas, provenientes 
de animais sadios, abatido sob inspeção sanitária, devendo ser congelado, e 
transportado a – 18º C ou inferior, embalagem a vácuo, plástica, atóxica, 
resistente em pacotes de 01 a 02 Kgs. Embalagem secundária com 
especificações do produto conforme legislação vigente.  
Relacionar preço em Kg. 

74 750 bandeja 
Petit suisse - Sabor morango em bandejas com 8 unidades de 45 grs. Cada 
unidade. 

75 80 kg 
Pipoca – acondicionado em embalagem primaria plástica, atóxica, resistente, 
termossoldada de 500 gramas a 01 kg cada e embalagem secundaria plástica 
resistente. 
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Relacionar preço em Kg. 

76 400 kg 

Pó para preparo de gelatina, sabores framboesa, uva, morango, abacaxi, 
enriquecida com vitaminas e ferro. Pacotes de 01 Kg. Embalagem Primária 
sacos polietileno metalizado e, secundária em caixas de papelão. Produzido e 
rotulado nos padrões legais.  
Relacionar preço em Kg. 

77 60 kg Polpa de acerola - Kg 

78 60 kg Polpa de morango - Kg 

79 1.800 kg 
Queijo tipo mussarela, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, 
validade mínima de 02 meses a contar da data da entrega, condições de 
acordo com a legislação vigente. 

80 60 balde Requeijão Cremoso Tradicional Sem Amido (Baldes De 3 Kgs) 

81 880 kg 

Sal iodado, refinado, com no máximo 96,95% de cloreto de sódio e sais de 
iodo, acondicionados em saco de polietileno, resistente e vedado. Suas 
condições deverão estar de acordo com a legislação específica.  
Relacionar preço unitário em Quilo. 

82 20 kg 
Salsa desidratada, pacotes de 250 gramas, em plástico atóxico, 
hermeticamente vedado.  
Relacionar preço unitário em Kg. 

83 3.000 kg 

Salsicha congelada: produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de 
carne bovina, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) 
embutido em envoltório natural ou artificial, ou processo de extrusão e 
submetido a um processo térmico adequado. A salsicha deverá ser preparada 
com carnes bovinas em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, 
peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o 
emprego de carnes ou gorduras de outros animais. Será tolerada a adição de 
pequenas quantidades de água (não ultrapassar 10%), amido, soja e corantes 
naturais. Deverá ter ausência de tecidos inferiores (ossos, peles, aponevroses 
e cartilagens) e ausência de corantes artificiais. Deverá ter validade mínima de 
180 dias. A embalagem primária do produto deverá ser a vácuo, 
termoformada em sacos fabricados com filme de polietileno de baixa 
densidade, atóxico, transparente e lacrado, resistente ao transporte e 
armazenamento, contendo peso líquido de 3 Kgs. por embalagem. A 
embalagem secundária deverá ser de caixa de papelão adequada ao 
empilhamento recomendado, lacradas com fita adesiva, resistente a danos 
durante o transporte ou armazenamento garantindo integridade do produto 
durante todo o seu período de validade e contendo 12 kg de peso líquido. O 
produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e 
RDC360/03 da ANVISA/MS. 
 Relacionar Preço Unitário em kg. 

84 200 balde 

Suco concentrado líquido para refresco de fruta contendo suco concentrado 
da fruta (vários sabores), já adoçado, diluição 1x6 até 1x7, validade de 01 ano, 
armazenado sob refrigeração, embalagem 20 litros, em baldes plásticos. O 
produto não poderá conter corante natural e artificial, devem estar de acordo 
com as normas da Legislação Vigente. Ficha Técnica assinada pelo responsável 
técnico.   
Relacionar preço em baldes de 20 litros 

85 150 kg 
Toucinho defumado preparado com carne curada de suíno defumado, sem 
costela, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico e, suas 
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condições deverão estar de acordo com a NT4 (Decreto 12486 de 20/10/78). 
Os pacotes deverão ser à vácuo pesando aproximadamente 01 Kg. A 05 Kg. 
Relacionar Preço Unitário em Kg. 

86 850 frasco 

Vinagre de vinho, resultante da fermentação acética do vinho, isento de 
corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, 
material terroso e detritos animais e vegetais, acondicionado em frasco 
plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado, de 750 ml. 
Relacionar preço unitário em frasco de 750 ml. 

 

2. As especificações dos produtos deverão ser rigorosamente seguidas. 

3. Amostras, de todos os itens, devem ser fornecidas na sessão pública.  

4. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: 

despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

5. Os produtos alimentícios acima devem estar dentro das temperaturas recomendadas no ato do 

recebimento dos alimentos conforme tabela abaixo: 

 

Produto Temperatura Ideal (0ºC) 

Produtos congelados (Bovinos e Aves) - 15° C ou inferior 

Produtos refrigerados (Bovinos) Máximo +7° C no interior do produto 

Produtos Resfriados (frios, queijos)       Máximo + 10° C ou conforme especificação da                                                                                                 
embalagem 

Defumados (mortadela)  Temperatura ambiente ou conforme especificação da                                                             
embalagem 

Hortifrutigranjeiros (verduras, legumes, frutas)         Temperatura ambiente 

 

6. A validade dos produtos alimentícios deverá estar bem especificada e legível. 

7. Todos os gêneros alimentícios, exceto hortifrutigranjeiros, devem ter durabilidade mínima de 06 

(seis) meses contados da data de fabricação. 

8. A data de fabricação não poderá exceder a 30 (trinta) dias da data de entrega estabelecida. 

9. As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado. As 

hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo. As folhas 

deverão se apresentar intactas e firmes, não conter substâncias terrosas, corpos estranhos, parasitas, larvas 

ou outros animais. Sem sujidade externa anormal. Isenta de odor e sabor estranho. Isenta de enfermidades. 

Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização.  

10. Os alimentos devem ser entregues em caixas limpas e com identificação do conteúdo (tipo e 

quantidade do produto). 

11. A Cozinha Piloto poderá requisitar, a qualquer tempo, amostras, fichas técnicas e certificados do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para verificação da conformidade do produto com as 

especificações do edital. 
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12. Caso os produtos não estejam conforme o especificado, a empresa fornecedora terá 05 (cinco) dias 

úteis para readequá-los. 

 

II. DO PRAZO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura 

podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal 2.916 de 08 de Janeiro de 2013. 

 

III. DA REQUISIÇÃO, DO  LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DE PRODUTOS 
 

1. A entrega será mediante requisição da Cozinha Piloto, no local indicado pela mesma e prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis. 

2. Horário de recebimento dos produtos é das 7:00 às 10:00 horas e 12:30 às 16:30 horas em dias úteis. 

 

IV. DOS PAGAMENTOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

1. O pagamento será mediante entrega da nota fiscal diretamente na Tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Ariranha. 

2. Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos no orçamento de 2014 e correrão 

por conta dos seguintes RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

 
02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
020500 – SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
12 306 0007 2047 0000 – Manutenção da Merenda Escolar 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
110.000 - GERAL 
 

V. DA PARTICIPAÇÃO 
 

1. Poderá participar do presente pregão presencial, a empresa que atender a todas as exigências 

quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos. 

2. Não poderá participar da presente licitação, as empresas que: 

 

a) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

b) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

c) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.  
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d) Pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os membros ou servidores do 

Município de Ariranha/SP, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. 

e) Empresas de sociedades e empresários que não estejam adaptadas às disposições do Código Civil de 

2002, a teor do seu artigo 2031. 

 

VI. DO CREDENCIAMENTO 
 

1. O credenciamento terá duração de 15 minutos, com início às 08h:30mim. 

2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora dos envelopes de 

Proposta e de Habilitação: 

 

a) Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador: o instrumento de procuração pública ou particular com firma 
reconhecida, conforme ANEXO II, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interpolação e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove 
os poderes do mandante para a outorga. 

c) Documento oficial de identificação, que contenha foto, do representante legal ou procurador. 

d) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação elaborada de acordo com modelo 
estabelecido no ANEXO III 

e) No caso de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), declaração conforme ANEXO 
VI. 

 

3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 

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

licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

5. Somente a microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentarem a declararão do ANEXO 

VI poderão utilizar os benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro 

de 2006, disciplinados neste Edital. 

a) A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos 

documentos de regularidade fiscal, previstos neste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação 

de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois (2) dias úteis, a contar da data, caso for 

declarada como vencedora do certame. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na 

decadência do direito à contratação. 
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b) O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da 

apresentação de todos os documentos previstos neste Edital, no momento da fase de habilitação, ainda 

que apresentem alguma restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, mesmo com 

restrições, a microempresa e a empresa de pequeno porte, será automaticamente inabilitada. 

 

VII. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 

1. A proposta e os documentos para a habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em dois 

envelopes fechados e indevassados, contendo em sua parte extrema, além do nome da proponente, os 

seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2014 

DATA DE ABERTURA: 17/04/2014 

HORÁRIO: 08:45 HORAS 

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2014 

DATA DE ABERTURA: 17/04/2014 

HORÁRIO: 08:45 HORAS 

 

2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, com suas 

páginas numeradas sequencialmente e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

procurador, juntando-se cópia da procuração. 

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

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

pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

VIII. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

1. A proposta de preço, conforme modelo de ANEXO I, que deverá conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ e telefone da proponente; 

b) Número do PREGÃO PRESENCIAL; 

c) Descrição dos objetos, devendo apresentar preço unitário, preço total global e a marca para cada 

item licitado. 
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d) O preço unitário e total estimado por item e global, deverá ser cotado em moeda corrente nacional, 

em algarismo, com até dois numerais após a vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. 

e) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: 

despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do 

objeto da Ata de Registro de Preços; 

f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta dias). 

 

IX. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

1. O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, 

separados em capas/folhas descriminando cada subitem, para melhor identificação e análise, os quais 

dizem respeito a: 

 

1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa 
natural); 

b) Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas tratando-se 
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

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

 

1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede ou do 
domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Certidão de regularidade de débito junto ao Sistema de Seguridade Social (INSS); 
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e) Certidão de regularidade de débito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa ou Positiva com efeitos 
Negativos); 

g) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que 
se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme o ANEXO IV. 

 

Obs.: As certidões retiradas via Internet, estarão sujeitas à verificação por parte da Comissão no momento da 

abertura dos envelopes.  

 

1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, 
assegurado à inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme o 
ANEXO V. 

 

X. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 

1. No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do PREGÃO 

PRESENCIAL, iniciando-se com o credenciamento dos interesses em participar do certame, com duração de 

15 (trinta) minutos. 

2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento 

aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no ANEXO III, e, em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação. 

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

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

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

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes, ou preços 

inexequíveis.  

4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 

critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço por cada lote e as demais com preços até 10% superiores 

àquela; 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas 

as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos 
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preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes. 

5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

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

decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

a) A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação de lances em relação 

aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

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

menor preço. 

7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 

da formulação de lances. 

8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a 

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

ofertado. 

9. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no artigo 44, §2º, 

da Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem este Edital.  

10. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta 

de menor valor. 

11. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será 

convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada  vencedora do certame. 

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não 

apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 

demais microempresas e empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item VII 

10 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

12. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências do item VII 11 

deste Edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor 

valor. 

13. O disposto nos itens VII 10 a 12, deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 

valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
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15. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

a) O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados 

no mercado, coerentes com os objetos ora licitados, acrescidos dos respectivos encargos sociais e 

benefícios e despesas indiretas, serviços de instalação dos objetos, inclusive. 

b) O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços dos produtos, 

bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário. 

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

habilitação de seu autor. 

17. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 

saneadas na sessão pública de processamento do PREGÃO PRESENCIAL, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

a) Substituição e apresentação de documentos, ou; 

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

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

passiveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

19. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios, no momento da 

verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, a licitante será inabilitada. 

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

habilitada e declarada vencedora do certame. 

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 os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

vencedor. 

 

XI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para a apresentação de memoriais, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo de recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
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2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 

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

processo à autoridade competente para a homologação. 

3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à autoridade competente. 

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

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

5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

6. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 

 

XII. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município, pelo prazo 

de até 05(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º. Da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

2. A sanção de que trata o subitem anterior, poderá ser aplicada garantida o exercício da prévia e ampla 

defesa. 

 

XIII. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a 

quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas no presente instrumento licitatório. 

2. As convocações de que tratam o subitem anterior deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério do Município, sob pena de decair o direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

3.  A ata firmada com os licitantes observará a minuta do ANEXO VII, podendo ser alterada nos termos 

dos arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 8.666/93. 

4. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, é facultado à administração, dentro do 

prazo e condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico ou o Registro de Preços. 
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5. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a adjudicatária obriga-se a fornecer os itens do objeto do 

edital a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste, em seus anexos e também na 

proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as condições mais favoráveis à Administração. 

6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

Município, desde que devidamente comprovada à vantagem. 

7. Os órgão e entidades que não participaram do presente registro de preços, quando desejarem fazer 

uso de sua Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Município, para que esta 

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de 

classificação. 

8. Caberá ao participante beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento a outros órgãos e entidades não participantes do 

presente registro de preços, independentemente dos quantitativos registrados, desde que este fornecimento 

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

XIV. DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 
 

1. O beneficiário do registro poderá solicitar o realinhamento dos preços vigentes através de solicitação 

formal ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, desde que acompanhada de documentos que comprovem a 

procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes/fornecedores, notas fiscais, matérias-

primas, componentes ou de outros documentos. 

2. O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 

percentual apurada entre o preço originalmente constante na proposta e o preço de mercado vigente à 

época do pedido de revisão dos preços. 

3. O procedimento para eventuais solicitações de alteração dos preços está previsto no Anexo VII, 

deste Edital. 

4. O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de preços junto aos 

demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na ordem classificatória de 

fornecedor devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

5. Os pedidos de realinhamento dos preços de que trata este item, se necessário tal equilíbrio, só serão 

aceitos com intervalos de periodicidade de 60 (sessenta) dias entre um e outro eventual pedido de 

atualização, devendo a solicitação ser protocolada nos primeiros quinze dias do mês subsequente ao 

bimestre citado, conforme regra do Anexo VII. 
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XV. DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
 

1. Suspensão: Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos: 

a. Pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o fornecedor esteja 

temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do Pregão Presencial que deu 

origem ao Registro de Preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as 

contratações já levadas a efeito até a data da decisão; 

b. Pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do Pregão Presencial que deu 

origem ao Registro de Preços. 

2. Cancelamento:  

a. Os preços registrados poderão ser cancelados pela Administração, quando: 

i. O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 

origem ao Registro de Preços; 

ii. O fornecedor não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, 

sem a aceitação da justificativa pela Administração;  

iii. O fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do Registro 

de Preços; 

iv. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 

registro de preços; 

v.  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

vi. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 

b. Os preços registrados poderão ser cancelados pelo fornecedor, quando: 

i. Mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar impossibilitado 

definitivamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 

origem ao registro de preços. 

 

XVI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

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

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

público, a finalidade e a segurança da contratação.  

2. A publicidade dos atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação será efetuada mediante 

publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município de Ariranha, podendo ser por meios eletrônicos e 

jornal de grande circulação. 
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3. Qualquer licitante ou pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato 

convocatório do PREGÃO PRESENCIAL, no respectivo prazo de 2 dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, nos termos do Decreto Municipal n.º 2.915 de 08 de janeiro de 2013. 

4. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo legal. 

5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

6. Os casos omissos do presente PREGÃO PRESENCIAL serão solucionados pelo Pregoeiro. 

7. Integram o presente Edital: 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DO OBJETO 

ANEXO II – MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO                      

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 

será competente o foro da Comarca de Santa Adélia, do Estado de São Paulo. 

 

 

Ariranha, 03 de Abril de 2014. 

 

 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

N° 
009/2014 

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE:  

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO 

PÚBLICO DO ANO LETIVO DE 2014. 

 

Item Quantidade Unidade Descrição Marca 
Valor 

Un. R$ 
Valor 

Total R$ 

1 800 kg ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO      

2 4.000 kg AÇÚCAR CRISTAL      

3 340 kg AÇÚCAR REFINADO      

4 600 kg ALHO TRITURADO      

5 1.600 kg ALMÔNDEGAS MISTAS      

6 80 kg AMIDO DE MILHO      

7 1.800 kg APRESUNTADO SUÍNO      

8 14.000 kg ARROZ AGULHINHA TIPO 1      

9 100 kg ATUM EM ÓLEO      

10 200 balde AZEITONAS      

11 8.500 unidade BEBIDA LÁCTEA      

12 650 kg BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE      

13 900 kg BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER      

14 900 kg BISCOITO TIPO MAISENA      

15 1.200 pacote BISCOITO TIPO ROSQUINHA      

16 900 kg 
BISCOITO TIPO WAFER SABOR MORANGO E 
CHOCOLATE 

 
    

17 12.600 unidade BOLO      

18 900 kg CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO      

19 800 caixa CAIXINHAS DE CHÁ MATE DE (250 GRS)      

20 300 kg CALDO DE GALINHA CONCENTRADO EM PÓ      

21 50 kg CANJICA      

22 700 kg CARNE BOVINA - LAGARTO      

23 3.500 kg 
CARNE BOVINA (PATINHO) EM ÍSCAS 
(RESFRIADO) 

 
    

24 3.100 kg CARNE BOVINA EM CUBOS (PALETA) (3X3)      

25 6.000 kg CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA      



MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

25 

 

(MÚSCULO) 

26 1.100 kg 
CARNE DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM 
PELE, EM ISCAS                    

 
    

27 1.500 kg 
CARNE SUÍNA COPA LOMBO CONGELADA  
CUBOS 3X3 

 
    

28 20 kg CEBOLINHA DESIDRATADA      

29 300 kg CERAL MATINAL      

30 450 kg CHARQUE OU CARNE SECA DIANTEIRA      

31 50 kg CHOCOLATE GRANULADO      

32 50 kg COCO RALADO      

33 60 kg COLORÍFICO TIPO COLORAU      

34 5.500 kg COXA DE FRANGO À PASSARINHO      

35 150 kg DOCE DE LEITE      

36 500 kg EMPANADO DE AVES      

37 500 kg ERVILHA CONGELADA      

38 320 bag EXTRATO DE TOMATE      

39 400 kg 
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA SEM 
PIMENTA 

 
    

40 300 kg FARINHA DE MILHO AMARELA EM FLOCOS      

41 450 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL      

42 5.000 kg FEIJÃO CARIOCA TIPO 1      

43 100 kg FEIJÃO PRETO      

44 90 kg FERMENTO QUÍMICO EM PÓ      

45 300 kg FÍGADO BOVINO      

46 2.000 kg FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO      

47 400 kg FUBÁ DE MILHO      

48 16.000 unidade HAMBÚRGUER BOVINO DE 90 GRAMAS      

49 6.500 unidade IOGURTE MORANGO      

50 1.000 kg ISCAS SUÍNAS      

51 1.800 kg LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO      

52 600 unidade LEITE ESTERILIZADO INTEGRAL UHT      

53 150 kg 
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA (PACOTES 
DE 5 KG) 

 
    

54 1.300 kg LINGÜIÇA DE FRANGO GROSSA      

55 1.200 kg LINGUIÇA TIPO TOSCANA      

56 5 kg LOURO EM FOLHAS SECAS      

57 2.600 kg MACARRÃO GRANO DURO      

58 250 balde MAIONESE      

59 1.200 kg MARGARINA      

60 400 kg MASSA ALIMENTÍCIA      

61 1.000 kg 
MASSA PARA KIBE DE CARNE BOVINA PARA 
ASSAR 

 
    

62 520 kg MILHO VERDE CONGELADO      

63 4.000 unidade MINI PIZZA SEMI PRONTA RECHEADA      

64 300 kg MISTURA DE PUDIM      
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65 800 kg MISTURA PARA BOLO      

66 440 bag MOLHO DE TOMATE REFOGADO      

67 200 bag MOLHO PARA CARNES MADEIRA      

68 4.050 litro ÓLEO SOJA REFINADO      

69 20 kg ORÉGANO      

70 24.000 unidade OVOS TIPO "A"      

71 1.000 pacote PÃO DE MEL      

72 500 kg PÃO DE QUEIJO CONGELADO      

73 800 kg PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO      

74 750 bandeja PETIT SUISSE      

75 80 kg PIPOCA      

76 400 kg PÓ PARA GELATINA      

77 60 kg POLPA DE ACEROLA      

78 60 kg POLPA DE MORANGO      

79 1.800 kg QUEIJO MUSSARELA      

80 60 balde 
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL SEM 
AMIDO (BALDES DE 3 KGS) 

 
    

81 880 kg SAL REFINADO      

82 20 kg SALSA DESIDRATADA      

83 3.000 kg SALSICHA CONGELADA      

84 200 balde SUCO CONCENTRADO(VÁRIOS SABORES)      

85 150 kg TOUCINHO DEFUMADO      

86 850 frasco VINAGRE (750ml)      

 

CUSTO TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA: R$ XXXX,XX. 

 

a) Prazo de validade: no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite para 

apresentação de proposta; 

b) Declaramos estarmos de pleno acordo com as normas deste Edital de Pregão Presencial, bem 

como cientes quanto aos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal n.º 

2.915 de 08 de janeiro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de 

Junho de 1.993 e suas alterações. 

 

Ariranha, __de______de 2014. 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 
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Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente a assinada pelos 

(s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO II – MODELO PREFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

Pelo presente instrumento, a (nome da pessoa jurídica), CNPJ n° __________, co sede na ____________, 

através de seu representante legal infra-assinado, credencia o (a) Sr (a)___________, portador da cédula 

de identidade RG n°________, expedida pela ________, outorgando-lhe plenos poderes para representa-la 

na sessão pública do Pregão Presencial n° 009/2014, em especial para formular lances verbais, para 

interpor recursos ou deles desistir. 

 

Ariranha, __de ______ de 2014. 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Este credenciamento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente a assinado 

pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

À 

Prefeitura Municipal de Ariranha 

 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 009/2014 

 

 

Prezado Senhores: 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste PREGÃO PRESENCIAL e 

seus anexos, e que atendimentos plenamente aos requisitos necessários para habilitação. 

 

 Ariranha/SP,    de                            de 2014. 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente a assinada pelos 

(s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em 

participar do PREGÃO PRESENCIAL n° 009/2014, da Prefeitura Municipal de Ariranha, declaro, sob as penas 

da Lei que, a (razão social da proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal. 

 

 

 Ariranha/SP,     de           de 2014. 

 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente a assinada pelos 

(s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

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

__________________________ (razão social da proponente), interessada em participar do PREGÃO 

PRESENCIAL n° 009/2014, da Prefeitura Municipal de Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, em 

relação à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

 Ariranha/SP,     de         de 2014. 

 

 

 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente a assinada pelos 

(s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos 

previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da  Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida 

lei  complementar, no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL n° 009/2014, da Prefeitura 

Municipal de Ariranha. 

 

Ariranha,             de______        de 2014. 

 

 

_______________________________________ 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente a assinada pelos 

(s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado. 

 

 

  



MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

33 

 

ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2014 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxxxx/2014 

 

Aos XXX dias do mês de XXX de 2014, presentes de um lado o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA – SP, 

CNPJ nº 45.117.116/0001-43, com sede na Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, centro, na cidade de Ariranha, 

Estado de São Paulo, neste ato representada pelo seu Prefeito, o Senhor FAUSTO JUNIOR STOPA, brasileiro, 

casado, portador da Carteira de Identidade nº 25.127.998-4 e do CPF nº 121.609.058-01, residente e 

domiciliado na Rua Dr. Pio Nogueira, nº. 40, Chácara Sete Élos,, na cidade de Ariranha, neste ato denominada 

MUNICÍPIO, e de outro a empresa xxxxxxxxxxxxxxx, representada pelo Sr. xxxxxxxxxxx, com sede na 

xxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxx, simplesmente denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO(S), referente ao Pregão Presencial nº 009/2014 tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO PÚBLICO DO ANO LETIVO DE 2014, os termos da 

Lei Federal nº 8.666/93, com a alteração dada pela Lei Federal nº 8.883/94, consoante as seguintes cláusulas 

e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente Ata é o Registro dos Preços para a AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO PÚBLICO DO ANO LETIVO DE 2014, conforme 

descrição, constantes do item “5.5” do Edital do Pregão Presencial n.º 009/2014, para Registro de Preços. 

1.2. A existência de preços registrados não implicará em contratações ou 

aquisições que dele poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa a licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

 

2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação 

da proposta. 

2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os 

tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra 
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especializada, transportes, fretes, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental de material 

e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REALINHAMENTO DOS PREÇOS 

 

3.1. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado poderá solicitar 

o realinhamento dos preços vigentes através de solicitação formal ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, desde 

que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos 

fabricantes, notas fiscais, matérias-primas, componentes ou de outros documentos. 

3.2. O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e 

deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço 

de mercado vigente à época. 

3.3. O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa 

de preços junto aos demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer substituição na ordem 

classificatória de fornecedores devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

3.4. O procedimento para eventuais solicitações de alteração de preços é o que 

segue: Processo protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ariranha e encaminhamento ao 

setor Compras e Licitações e ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, com todos os documentos de que trata o item 

3, acima. 

3.5. Independentemente do disposto na Cláusula III, o Pregoeiro e Equipe de Apoio 

poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do 

beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa do mercado realizada ou quando 

alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou 

internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação na Imprensa Oficial de 

Ariranha. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 

 

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 

partir da sua assinatura podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal 2.916 de 

08 de Janeiro de 2013. 

4.2. O início do fornecimento dos itens deverá ocorrer em no máximo 05 dias 

contado do recebimento da Nota de Empenho ou solicitação da Cozinha Piloto do Município de Ariranha. 
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4.3. O prazo estabelecido no item 4.2 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo 

fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS 

 

5.1. O pagamento referente à aquisição do objeto  desta Ata será efetuado em até 

30 (trinta) dias após a liquidação do documento fiscal da referida despesa. 

5.2. No caso de atraso no pagamento, o valor poderá ser corrigido e o índice de 

atualização financeira será o IPCA mensal incidente pro rata die desde a data final do período de 

adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. No caso de extinção do IPCA, será utilizado 

outro índice que o Governo Federal determinar para substituí-lo. 

5.3. A empresa registrada suportará o ônus decorrente do atraso, caso as Notas 

Fiscais/Faturas contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DA CONTRATAÇÃO 

 

6.1. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO 

poderá contratar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões 

de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de prestação 

compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO, observadas as condições do Edital e o preço registrado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO  

 

                                7.1. Os itens da presente licitação deverão ser fornecidos mediante requisição da 

Cozinha Piloto ou onde esta indicar. 

7.2. Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem 

anterior, o fornecedor deverá providenciar, no prazo máximo de até 02 dias úteis, a sua adequação visando 

ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei Federal 

nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1. A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e 

indicadas para registro dos respectivos preços em assinar a Ata do Registro de Preços, ensejará a aplicação 
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das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela 

Lei Federal nº 8.883/94, a critério da Administração. 

8.2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representado por Nota de 

Empenho), a Administração poderá aplicar, às Detentoras da Ata, as seguintes penalidades, sem prejuízo das 

demais sanções legalmente estabelecidas: 

 

8.3 MULTA 

 

8.3.1 por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o fornecedor 

sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho 

a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a trinta dias; 

8.3.2 em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto 

poderá ser aplicada multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho; 

8.3.3 transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de 

Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 10% 

(dez por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação; 

8.3.4 a penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor 

contratado e descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou pode ser inscrita, 

para cobrança como dívida ativa do Município, na forma da Lei. 

8.4. As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, 

administrativas ou penais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei 

Federal nº 8.883/94. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

9.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize de prerrogativa de rescindir o contrato, a 

seu exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o 

FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidências das 

sanções previstas no Edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor(Lei Federal nº 

8.078/90). 

9.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições 

previstas no art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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9.4.  O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão 

previstas nos arts. 77 ao 80 da Lei Federal nº  8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, 

no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

10.2. Pelo MUNICÍPIO, quando: 

a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 

origem ao Registro de Preços; 

b) o FORNECEDOR não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não 

tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem a aceitação da justificativa pela 

Administração; 

c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do 

Registro de Preços; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato 

decorrente do registro de preços; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 

 

10.3. Pelo FORNECEDOR, quando: 

 

a) mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar impossibilitado 

definitivamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de 

Preços. 

b) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo 

órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 

c) A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos 

previstos na Cláusula X, item 10.1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento. 

d) No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, 

a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do Município, considerando-se cancelado o 

registro do FORNECEDOR, a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 

e) A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preço, não o 

desobriga do fornecimento dos itens, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada 
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no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no 

instrumento convocatório e na Cláusula Oitava, desta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 

f) Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para 

aquisição dos itens constantes do registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS  

 

O fornecimento dos itens inclui todas as despesas e custos, como tributos, taxas e 

contribuições nela incidentes, viagens, hospedagens, diárias e outras de qualquer natureza, direta ou 

indiretamente relacionadas com o objeto desta licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE ITENS COM PREÇOS 

REGISTRADOS 

 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 

caso a caso, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal ou a quem delegar competência.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da cidade de Santa Adélia/SP, para dirimir eventuais dúvidas e/ou 

conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais 

privilegiados que possam ser. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1.  Integra esta Ata a proposta da empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx classificada 

em 1º lugar, nos seguintes itens: 

Item Quantidade Unidade Descrição 

Valor Un. 

R$ 

Valor Total 

R$ 

1 800 kg ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO     

2 4.000 kg AÇÚCAR CRISTAL     

3 340 kg AÇÚCAR REFINADO     

4 600 kg ALHO TRITURADO     

5 1.600 kg ALMÔNDEGAS MISTAS     

6 80 kg AMIDO DE MILHO     
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7 1.800 kg APRESUNTADO SUÍNO     

8 14.000 kg ARROZ AGULHINHA TIPO 1     

9 100 kg ATUM EM ÓLEO     

10 200 balde AZEITONAS     

11 8.500 unidade BEBIDA LÁCTEA     

12 650 kg BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE     

13 900 kg BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER     

14 900 kg BISCOITO TIPO MAISENA     

15 1.200 pacote BISCOITO TIPO ROSQUINHA     

16 900 kg 
BISCOITO TIPO WAFER SABOR MORANGO E 
CHOCOLATE 

    

17 12.600 unidade BOLO     

18 900 kg CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO     

19 800 caixa CAIXINHAS DE CHÁ MATE DE (250 GRS)     

20 300 kg CALDO DE GALINHA CONCENTRADO EM PÓ     

21 50 kg CANJICA     

22 700 kg CARNE BOVINA - LAGARTO     

23 3.500 kg CARNE BOVINA (PATINHO) EM ÍSCAS (RESFRIADO)     

24 3.100 kg CARNE BOVINA EM CUBOS (PALETA) (3X3)     

25 6.000 kg CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (MÚSCULO)     

26 1.100 kg 
CARNE DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM 
PELE, EM ISCAS                    

    

27 1.500 kg 
CARNE SUÍNA COPA LOMBO CONGELADA  CUBOS 
3X3 

    

28 20 kg CEBOLINHA DESIDRATADA     

29 300 kg CERAL MATINAL     

30 450 kg CHARQUE OU CARNE SECA DIANTEIRA     

31 50 kg CHOCOLATE GRANULADO     

32 50 kg COCO RALADO     

33 60 kg COLORÍFICO TIPO COLORAU     

34 5.500 kg COXA DE FRANGO À PASSARINHO     

35 150 kg DOCE DE LEITE     

36 500 kg EMPANADO DE AVES     

37 500 kg ERVILHA CONGELADA     

38 320 bag EXTRATO DE TOMATE     

39 400 kg 
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA SEM 
PIMENTA 

    

40 300 kg FARINHA DE MILHO AMARELA EM FLOCOS     

41 450 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL     

42 5.000 kg FEIJÃO CARIOCA TIPO 1     

43 100 kg FEIJÃO PRETO     

44 90 kg FERMENTO QUÍMICO EM PÓ     

45 300 kg FÍGADO BOVINO     

46 2.000 kg FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO     

47 400 kg FUBÁ DE MILHO     
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48 16.000 unidade HAMBÚRGUER BOVINO DE 90 GRAMAS     

49 6.500 unidade IOGURTE MORANGO     

50 1.000 kg ISCAS SUÍNAS     

51 1.800 kg LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO     

52 600 unidade LEITE ESTERILIZADO INTEGRAL UHT     

53 150 kg 
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA (PACOTES DE 5 
KG) 

    

54 1.300 kg LINGÜIÇA DE FRANGO GROSSA     

55 1.200 kg LINGUIÇA TIPO TOSCANA     

56 5 kg LOURO EM FOLHAS SECAS     

57 2.600 kg MACARRÃO GRANO DURO     

58 250 balde MAIONESE     

59 1.200 kg MARGARINA     

60 400 kg MASSA ALIMENTÍCIA     

61 1.000 kg MASSA PARA KIBE DE CARNE BOVINA PARA ASSAR     

62 520 kg MILHO VERDE CONGELADO     

63 4.000 unidade MINI PIZZA SEMI PRONTA RECHEADA     

64 300 kg MISTURA DE PUDIM     

65 800 kg MISTURA PARA BOLO     

66 440 bag MOLHO DE TOMATE REFOGADO     

67 200 bag MOLHO PARA CARNES MADEIRA     

68 4.050 litro ÓLEO SOJA REFINADO     

69 20 kg ORÉGANO     

70 24.000 unidade OVOS TIPO "A"     

71 1.000 pacote PÃO DE MEL     

72 500 kg PÃO DE QUEIJO CONGELADO     

73 800 kg PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO     

74 750 bandeja PETIT SUISSE     

75 80 kg PIPOCA     

76 400 kg PÓ PARA GELATINA     

77 60 kg POLPA DE ACEROLA     

78 60 kg POLPA DE MORANGO     

79 1.800 kg QUEIJO MUSSARELA     

80 60 balde 
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL SEM AMIDO 
(BALDES DE 3 KGS) 

    

81 880 kg SAL REFINADO     

82 20 kg SALSA DESIDRATADA     

83 3.000 kg SALSICHA CONGELADA     

84 200 balde SUCO CONCENTRADO(VÁRIOS SABORES)     

85 150 kg TOUCINHO DEFUMADO     

86 850 frasco VINAGRE (750ml)     

 

14.2. Os recursos para fornecimento do objeto deste edital correrão pela seguinte 

dotação orçamentária: 
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02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
020500 – SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
12 306 0007 2047 0000 – Manutenção da Merenda Escolar 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
110.000 - GERAL 
 

14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais 

do Direito. 

 

Ariranha, xxx de xxxx de 2014. 

 

 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

Prefeito Municipal 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

___________________________________      __________________________________ 

 


