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REGISTRO DE PREçO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.

DATA DA ABERTURA: 1410812013, às 14:00 horas.

VALOR fuÁXttvtO: R$ 289.955,95 (duzentos e oitenta e nove
mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco
centavos).

VOLUME I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, % 43.3266.8100 C N.P.J N " 95.561.080/0001€0
E-maiI: Ircitacao 4osb.preolbr - Nova Santa Biírbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL
0n2NOVA SANTA BARBARA

ffiffiffiüeEA]Lm@
REGISTRO DE PREçO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.

DATA DA ABERTURA: 1410812013, às í4:00 horas.

DOrAÇÃO:
03 - Secrêtaria de Serviços Públicos lnternosi
03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
04.122.0070.2000 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Públicos Internosi
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 340.

04 - Secretaria de Serviços Públicos ExÍernosi
04.001 - SecretaÍia dê Serviços Públicos Extemosi
15.122.0100.2009 - Manutençáo das Atividades da Secretaria de Serviços Públicos Exlernos;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 590.

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
05.001 - Manutenção da Alimentação Escolari
12.306.0210.2016 - Manutenção da Alimentação Escolar;
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuiçâo Gratuita; í320; 1330i
05.005 - Manutenção da AlimentaÇáo lnfantil;
12.306.0290.2023 - Manutenção da Alimentaçáo lnfantil,
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2020; 2030;

07 - Secretaria de Saúde;
07.001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0320.2026 - Manutenção do Fundo Municrpal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210,2220,

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalhoi
08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2560;
08.244.0400.2034 - Manutenção dos Conselhos - CMAS, CMDCA e CMI;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2640
08.002 - Fundo Municipal de Assistência Sociali
08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo Munrcrpal de Assistência Social;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2780;2790,2800; 28í 0; 2820,2830i
08.003 - Fundo Munrcipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2990
08.243.0440.2038 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 3060.

VALOR rUÁXtrUO: R$ 289.955,95 (duzentos e oitenta e nove
mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e canco
centavos).

Ruâ Walfredo BittencouÍt de Moraes, 222, o/o 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.56í.080/0001€0
E-mail: ticitacaor-ansb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNIC!PAL 0n4

NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde

Item Descrição Previsão
de

Compra

Unid PÍGço
Máximo
Unitiário

Preço
Márimo

Total
Achocolatedo em pó instantânêo, o Íótulo deve possuir todas as
informações nulricionais, modo de preparo, validade e data de
pÍodução, indicações de @nsumo e conseÍvação. A quantidade
indicada deve ser exatamente a medida. ComposiÉo: AçucaÍ,
Cacáu em pó, Maltodeírina, Sal refinado, soro de leile em pó.

aromatizantes, vilaminas (PP, 86, 82, 81, B'12 e ácido fólico) e
estabilizante lecitina de soja. lsento de soja ou farinha, sujidades e
materiais estranhos. Porçáo 209 (2 colheres de sopa) = Valor
Energético 80 kcal. Embalagem /O0 grames.

20 Unid 4,50 90,00

02 Açúcar Cristal skg: AçucaÍ obtido da câna de açúcaÍ. cristal; com
aspeclo, cor, cheiro pÍóprios e sabor docêi @m teor sa@rose
mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% PiP;
sem Íermentação, isento de suridades, pâÍasitas, mateÍiais tenosos
e dêtritos animais ou vegetais; acondicionado em plástico âtóxico.

70 Pc{e 9,ô0 672,@

03 Adoçante líquido embalagem com 100 ml M Unid 5,20 20,80
u Unid 4,90 19,6004 Amido de milho, em pó, produto amiláceo, eíraido do milho,

Íabricado a paÍtiÍ de matérias primas sâs e limpas, isentas de
matéria tenosa e paÍasitas, não podendo apresentar-sê úmido,

Íermentado ou rangoso. Aspecto: pó fino; cor branca, odor e sabor
próprio, embalagem de í kg.

04 Pcte I 1,90 47,ô0Arroz Agulhinha tipo 1 longo fino, d laudo de classiÍicaÉo
constando umidade mâima 14% e quebrados até 9.5%, embal.
polietileno atóxico, transpaÍente c/ 5 kg, CaracleÍísticas Físicas,

Químicas, Biológicas e da embalagem devem obedeceÍ a legislaÉo
Vigente.

20 Pcte 7,90 158,00Bala masügável, sabores soÍtidos, pacote de l kg

07 Bolacha (biscoito) doce sabor maisena, ComposiÉo: farinha de

trigo, gordura vegetal hidÍogenada, margarina vegetal, amido de

milho, sal reÍinado, açucâr, íermenlos químicos, bicárbonato de
sódio, bicarbonato de amônio e estabilizante lecilina de soja,

Unidade de Fomêcimento: pacote de 400 gramas, embal. polieüleno

atóxico transparente, resistente, hermeticamente fechado.

100 Pcte 3,90 390,00

10008 Eolacha (biscoito) salgado Água e Sal, Tipo: cream cracker,

ComposiÉo: farinhâ de trigo, gordura vegetal hidrogenada, amido,

eírato de malte, sal refinado, açúcar, fermentos químicos,

bicaóonato dê amônlo e estabilizante lecitina de soja, Unidade 0e
Fomecimento: pacote com 400 gramas Embalagem de polietileno

atóxico, resistente hermeticamênte fechado.

Pcle 3,90 390,00

09 Bolo com Recheio - creme bran@ ou doce de leite, cobertura de
glacê

20 Kg 14,00 280,00

180 Pcte10 Café torrado, moído, puro e forte, alto vácuo d selo pureza ABIC,
embal. 500 gramas.

8,90 1.602,00

11 Caldo de Galinha, com í2 tabletes 40 Caixa 2,30 92,00
3012 Came bovinâ (acem 2'.) Came bovina sem osso, limpa, sem

nervos, sem tendões, sem aponervÍoses e sem gorduras com

K9 12,50 375,m

Solicitação de processo licitatório - Alimentação

01

05

06



PREFEITURA MUNICIPAL 0n5

NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde

't5

24

caraclerísticâs organolépticas (cor, sabor, odoÍ caÍacleristicos)/
Apresentar Certifcado de lnsp€Éo Estaduau FedeÍal ou Municipal.
Embalada, devidamente identific€da com etiquetas intemas de
acordo com a Legislação vigente e especificâÉo de pÍâzo de
validade.

't3 Came bovina (moÍda 2") limpa, sem nervos, sem tendóes, sem
aponeÍvroses e sem gorduras, com caracieÍísticas organolépticas
(cor, sabor e odor caracierísticos). Apresentar Certificado de
lnspeÉo Estaduau Fedêral ou Municipal. Embalada, deyidamente
identiÍicadas com etiquetas intemas de acordo mm a legislaÉo
vigente e especificaÉo de prazo de validade.

40 Kg 't2,00 ,180,00

't4 Chá mate - Íolhas e talos tostados de erva-mate, para infusáo - Cx
200 gramas.

50 Caixa 3,20 í60,00

Coco Ralado - pacote í00 gramas. Val
lngredientes: polpa de coco parcialmente
desidrâtada. Sem adição de açúcar.

min. ô meses.

desengordurada,
15 Pcle 2,90 43,50

í6 Colorau (coloÍíficio) êm pó pacote c/ 500 gramas 06 Pcle 21,@3,50

ô80,@17 DêlÍcia de quêijo (selgado) 40 Kg 17,00

25 Lata 2,40 60,0018 Extrato de Tomate, lata 3659r Tomate, açúcar e sal

uo Pcte 2,50 15,0019 Farinha de milho amaÍelo, isento de materiais tenosas, parasilas

detritos animais ou vegetais e odoÍes estranhos boloÍ e umidade,
embâlagem de polietileno, atóxico, transparente, resistenle, c/ I kg.

06 Pcle 9,00 54,0020 Farinha de Trigo Espêcial cJ 5 Kg, Produto composto de 'Í 00%

farinha de trigo especial para consumo, obtido através da moagem

de trigo e enriquecida com feno e acido fólico. Contém Glúten.

06 Unid 2,10 12,6U21 FeÍmento em pó químico, embalagem de í00 gr.
't0 Pcte 'r,90 19,0022 Fubá de milho amaÍelo, isento de materiais tenosas, parasitas

detritos animais ou vegetais e odores estranhos bolor e umidade,

embalagem dê polietileno, atóxico, transparente, Íesistente, c, í Kg.

20 Unid 2,99 59,8023 Leite Condensado 395 gr
130 Unid 6,50 84s,00Leite em pó, integral, instantáneo, sem adiÉo de açúcar e soro,

produto obtido por desidÍataÉo do leite de vaca integral apto para a
alimentação humana mediante processos tecnologicamente

adequados. Na infoÍmação nutricional o produto deve conler

carboidratos, proteinas, goÍdurâs totais e saturadas, sódio e cálcio.

Embalagem de papel metâlizada, peso líquido de 400 9r.
60 Unid 37,00 2.220,0025 Leite em pó anti-regurgitação, leite em po desnatado, lactose, óleos

vegetais: (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de gkassol),

maltodextrina, carbonato de cálcio, vitamina C, taurina, doreto de colina,

sulfato fenoso, sulfato de zinco, vitamina E, niacina, vitamina A, sulfato de

cobre, D-pantotenato de cálcio, &ido Íólico, sulfato de manganês, vitamina

812, betacaroteno, D-biotina, vitamina D, vitamina 81, vitamina 86, iodeto

de potássio, vitamina K, espetessante goma iataí. Nâo conter glútem,

ldade de 0 a 12 meses. Lata d 400 gr.

26 Leite em pó com lactose, concentrado protéim de soro de leite, oleina de

palma, leite desnatado, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho,

sais minerais: (citÍato de úlcio, cloreto de potássio, citrato de potássio,

doreto de magnesio, citrato de sodio, sulíato fenoso, suiÍato de lnco,

100 Unid 42,@ 4,200

n
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27

32

sulÍato de cobre, iodeto de potássio, sulfato de manganês, selenato de

sódio), vitaminas: (vitamina C, vitamina E, niacina, pantotenato de cálcio,

ütamina A, vitamina 82, vitamina D, vitamina B'1, ácido Íólico, vitamina K,

biotina), óleo de peixe", lecrtina de soja, ácido graxo, araquidonico, L-

arginina, L{amitina, nudeotideos, taurina, bitaÍtarato de colina, inositol, L-

histidina. NÂO CONTÉNHA GLÚTEM. 'Fonte protéica. - ôteo de peixe e

fonte de cálcro docosahexaenóico (DHA). FóÍmula inÍantil com feno para

lactantes. De 0 a 6 meses. Lata c/ 400 gr.

Leite em pó com lactose, leite integral, maltodextrina,

galactooligossacarideo, lactose, óleo de milho, Íruto oligossacarideo, citrato

tnssodico, carbonato de cálcio, citrato de tÍipotassíco, doreto de potássio,

bitartarato de colina, ütamina C, oxido de magnésio, piÍofosfato íémco,

sulfato de znco, vitaminas E e A, niacina, gluconato de cobÍe, pantotenato

de cálcio, vitaminas 86 e 81, betâcârotena, sulfato de manganês, vitamina

82, ácido fólico, iodato de potássio, vitaminas K, D, e 812, aromatizante.

Não conter glútem. ldade: a partir dos 6 meses. Lata c/ 400 gÍ.

ô0 Unid 37,00 2.220,@

30 Caixa 26,00 780,0028 Leite lntegÍal UHT Longa Vida, caixa com 12 embalagens de 01 litro

112x1l.
Pcte 2,30 .16,0029 l,lacarÉo Avs Maria - Com ovos, vitaminado, composto de matêria

prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material

lenoso, parasitas. embalado êm pacotes com 500 gÍ. A composiçáo
cêntesimal aproximada deveÍá seÍ: proteínas = 12,59: lipídios =2gl
e glicídios =739

20

20 Pcle 0,80 16,0030 MacarÉo lnstantânêo embalagem com 859 de sabores variados

Pcte 2,60 39,0031 Mecarrão Parafuso - Com ovos, normal, vitaminado. composto de
matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de
material tenoso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gÍ
apÍoximadamente. A composição centesimal aproximada deverá

ser: proteínas = 12,59; lipídios =29; e glicidios =739

15

30 Unid 3,10 93,00Maionese de ío qualidade, em frasco plástico emulsão cremosa

obtida com ovos e óleos vegetais com condimenlos, substanciâ

comestivel sem corante, 500 gr
30 Pote 3,60 108,0033 Margarina vegetal com sâ|, cremosa c/ no min. 60% de lipídios.

Comp.: óleo vegetais líquidos hidrogenados, água, sal, vitamina A,

êstabilizante mono e digliceridios, conseNador benzoato de sódio e
ou sorbato de potássio, acidulante ácido antioxidante, E O T A e
corante natural de urucum e cdircuma. Embal. Pote plástico

polietileno leitoso alta densidade, Pote cl 500 gramas

Milho para pipoca üpo 'l - Grupo: duro, amarelo, isenlo matérias

tenosas, parasitas, detritos animaigvegelais, Embal. polietileno

atóxico, transp. d 500 gr.

20 Pcte 2,80 56,0034

30 Lata 2,1035 Milho Verde 2009r em conserva (Gráos de milho) selecionados,

oriundos de plantas sadias. A composiÉo centesimal aproximada

deverá ser: proteínas = 3,79; lipídios = '1,49; e glicídios = í2,159.
Produzido e embalado dentro dos padróes legais. Produzido e
embalado coníorme determina a legislação. Acondicionado em latas,

com peso líquido drenado de aproximadamente 200 gr, com Íótulo

contendo todas as informaçóes do produto conÍorme determina a

legislaÉo vigente.

63,00

50 Kg 18,00 900,0036 lrini Croassan (salgado)
't0 Unid 7,80 78,0037

-leo 

de girassóiÍrasco com 9oo ml
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38 Óleo de soja, lata com gooml 30 Lata 4,10 123,@
39 Oégano desidratado. Embalagem com í, gr. 06 Pcte 1,90 1 1,40
40 Pão trâncês 50 gramas 180.00 Kg 6,90 1.242,00
41 Peito de Frango embalagem fechada- 30 Kg 9,00 270,@
42 Pirulito, pacote de í kg lngredientes: XaÍop€ de glicose, açúcar,

gordura vegetal hidÍogenada, acidulantes, ácido citrico, ácido lático.
emulsificantes, lecitina de soja, monoeslearato de glic€rila, corantes,
vermelho 40 (E129), indigotina (8132), azul brilhante (E133),
caramêlo (E150d), aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

10 Pcle 10,20 102,m

30 Pcte 22,00 660,09Pó p, Prepero de Bebida Láctea de Frutas com Leitê
Condensado. Enriquecidos com Mtaminas e Minerais. O píoduto e
suas condiÉes deveráo estar de acordo com a NTA OZ e 79 e
Resolução Normaliva n.o23 de 16/03/00: a partir de matérias-primas
selecionadas, indicâdo em Programas lnsütucionais paÍa
complementaÉo alimentar; livre de materiais terrosos, parasitos e
larvas, com ingredientes: Leite em pó, malto deírina. açúcar
oÍgânico, aroma idêntico ao natural de salada de frutas, espessante
natural goma guar, aroma artificial de leite condensado, sal,

vitaminas, minerais, corantê arliÍicial amarelo crepús@lo e mrante
artificial vermelho poncêau; sem glúten, sem gordura tÍans;
acondicionado em embalagem primária de pacotes de polietileno

opaco, atóxico hermeticâmente selados, com peso de 2kg cáda;

com rendimento de 24 porÉes de 200m1. por kg. do produto;

acompanhado de laudo de laboratório credenciado do lote a ser
entregue.

15,00 225,W15 Kg44 Presunto cozido, faüâdo
't5 Kg 17,00 255,0045 Queiro Musgarela Fatiada

16,00 320,0020 Fardo46 ReÍrigerantE 2 liÚos - Íardo com 06 unidades - Agua gaseíÍicada,

açúcâ[ e eírato vegetal de guaraná, aroma natural, acidulante:

ácido citrico, conservadores: sorbato de potássio e benzoato de

sódio, coÍante: câramelo tipo lV.

05 Pcte í,ô0 8,00Sal refinado, d iodato potássio, conforme legislaÉo, sem umidade,

acondicionado embal. polietileno atóxico, 1 kg
Salsiche - Camê mec€nicamenle separada de âve e suíno, água,

proteína de soja, sal iodado, amido, regulador de acidez, glicose,

eslabilizanle, condimentos naturais, corante natural, antioxidante e
consêrvante.

40 Kg 6,80 272,N

02 Unid 1 ,80 3,6049 vinagí€ de álcool com limáo, embalagem d 750m1

R$ 16.702,10TOTAL.

43

47

48

vX el.b;t,55
Nova Santa Bárbara,0í dejulho de 20í3.

sid rnandes
nicipal de Saúde

Maria de ourdes Pereira AlmeidaL
Secreta Responsável pela licitação

1,



No 048/20í3
CORRESPONDÊ NCIA INTERNA

DE: SEGRETARIA DE SERV]ÇOS PÚBL]COS EXTERNOS

-. i,'r-
oL. 1+o

0ng

PARA: SSPI- LlctTAçÃO Data:
íí07120í3

ASSUNTO: PEDIDO DE LICITAÇÃo.

Rocebido por a+r'- 11 p,4 r»

Nome ura Data

A presente com Autorização desta secretaria vem solicitar a

Vossa Senhoria a abertura de processo licitatório, para aquisição de

produtos alimentícios conforme lista em anexo.

Solicitamos o atendimento, para que possamos manter as

atividades normais desta secretaria.

Sendo o que se apresenta para momento,

subscrevo-me.

JOÃO ANTONIO BORTOTI



Lista de ltens para Licitação Semestral.
Julho 2013.

LorE r - errmenreçÃo

0ng

Itam DescriÉo Qtde Unid. Velor
Unitârio

Valor Total

1 Açúcar Cristal - coloraÉo uniforme, sabor câracteristico, isenta matérias

tenosayparasitaVdetritos animaisrlegetrais, acondicionado êmbal. 'polietileno

c/ 5 Kg. Val. Mín. í2 meses.

100 Pcts 9,00 900,00

2 Bolacha (biscoito) doce sabor maisena, embal. polietileno alóxico

transpaÍente, resistenle, hermeticamente feóado d até 400 gr, val. Mín. 6

meses.

160 Pcts 4,il 720,00

Bolache (biscoito) salgado Água e Sal, Embalagem de polietileno atóxico,

resistente hermeticamente fechado, contendo 400 gramas. Validade min. 6

meses.

180 Pcts 4,00 720,00

4 Cafá toÍrado, moído, puro e forte, alto vácuo d selo purezâ ABIC, embal

500 gramas. Val. Min. 3 mes€s 200 Pcls 8,00 1.600,00

5 Chá mate - Íolhas e talos tostados de erva-mate, para infusáo - Cx 200

gramas.
50 Caixas 4,00 200,00

6 Loite Longa yida, BEM. í Lts. validade minima 6 meses 1f ?ü6 cx 22,80 í{9,e§
7 Margarina vêgetal com sal, cremosa d no min.60% de llpÍdios. Comp.:

óleo vegetais liquidos hidrogenados, água, sal, vitamina A, estabilizante

mono e digliceridios, conseryador benzoato de sódio e ou sorbato de

potássio, acidulanle ácido anúoxidante, E D T A e corante natural de urucum

e clircuma. Embal. Pote plástico polietileno leitoso alta densidade, Val. mín.

6 meses. Pote c/ 5()0 gramas

200 Potes 5,00 1.000,00

I Pão fÍancêô 50 gramas 500 Kg 6,00 3.000,00

TOTAL Rs 1s.436,00

3

$ 6 tv,c:o

João Antonio BoÉotti

Secretario da SSPE

I



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222, Z (431326fj222 C.N.p.J. N.o 95.561.080/OOO1-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Rua: Augusto Pereira de Ouadros,200, 3 (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Sanla BáÍbaÍa - paÍaná

0i

CORRESPONDENCIA INTE RNA

DE: DEPARTAMENTO DE EDACAÇAO, ESPORTE E CULTURA

N" 9212013

DaÍai 1'.710712013

PARA.. SErOi DE LICITAÇOES.

ASSUNTO.' COMPRAS - Gênerus Alimenlícios.

O presente tem a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a lista de

Gêneros Alimentícios para as Escolas Municipais e Centro de Educação Infantil.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

de €ina
Secretária de Educação, Esporte e Cultura

A
'-n,a1,izRecebido por:

ome
Ct,^-t
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OBJETO - Registro de Preço para Eventual Aquisição de Gêneros
Alimentícios.

Escola Municipal Edson GonÇalves Palhano

Preço

Unitário

Preço Total

0't

02

5 |'.\ conr âprorim daDrcntc J0 unidâdes

Amido de milho. enr pri. prodrr«r

amiláceo. crtrlÍdo do milho. Íàbricar.lo u

partir dc matérius primas sàs c limpls.
isentas dc rDlitéria tcrrosJ e purasitr.rs.

nâo podcndo aprcscntur-sc úmi!l(,.
!'e.'nrcnt.rJ,','lr rJnio5o \sp(itu: l\,
llno: cor brâncr- od(n' c sirbor própri().

c[rbirlagen] dc I kg.

-{rroz -{gulhinha tipo I longo fino. c

laudo dc classilicaçio constar)Jo

urlliJcde »r.irirtl I.loo ú ,luchrdJus .,1(

Achocolatàdo em pó instantâneo, o

rótulo der c possuil todâs as

inÍbrmaçõcs nutricionais. rnodo dc

prcparo- ralidadc c dau de produçio.

indicaçôcs de consumo c conseÍvaçào.

A quaDtidade indicadd de\ e scr

e\atamcntc u medida. Conrposiçào:

Açúcar. Cxcru em pó. i\llltodextrinl.
SaÍ reilnld,'. s.,r'u ,Jc leit< <m p,.
aronrâtizanlcs. \itaminrs (l'P. 86. I]1.

Bl.lll2 c iicido lõlico) c estâbilizanlc

lccitina de soja. Iscnto de strja ou

tàr'inha. suiidades c rnatcriais estranhos.

Porçào 20g (2 colheres dc sopir)= Valor

Enetgético 80 kcal. Embrlagcm .100

granrâ§.

Açúcâr Cristal skg: 
^çúcâr 

obtido rl.r, i00 Pcte 10.00

cana r.1c açúcar'- cl'istxl: com aspecl().

cor. cheiro próprios e sabor doce: conr

tcor sâcorosc nríninro dc 99.39t P P.

admitindo r,rnriJadc máximu de 0-19i,

P'P: scnr iernrentaçio. isento dc

suiidadcs. lliirâsitâs. matcriais terrosos c

detritus lrn irnlis ou \(Êctuii:
aconclicionado em plístico ató\ico.

03

04

05

A rnendoim (loce crocanle enrbâlâgrllri

.1.00

500 tlnid 2.00

(àir*r
)bo

:1.00

lr-Í€
l. l0

r.000.00

3.000.00

100.00

i6.00

2r8.00EO Unid

Descriçào Previsão de

Compra

UnidItem

Amcndoim cru
grn nrà s

cnrbâlâgenr de 500 100 I'cre

2

30 6t
l

06 t0.00200 Pctc 2.000.00

)



9.59o. embal. polietileno ató\ico.
lranspalrentc c/ 5 kg. Caractcrísticns

Físicas. Quimicas. tliokigicas c r.1a

embalagcnr dcvern obcdeccr r
legislaçio Yigenrc.

Arroz parboilizado tipo I longo llno.
cj' laudo dc classilicação constandn

umidadc márima lJTo e qucbrados ltú
9.j %, cnrbal. polietilcno atóxico.

hanspaÍentc, c/ 5 Kg. Caractcrisrici,rs

Fisicas. Qr,rirnicas. Bioltigicas e dl
cmbrlugem dercm obedccer J

IcsislaçIo Vigcnte.

700 I'ctc ]l.00

08 l)cteBnla nrâstigá\ el, sabores sortidos

pacelc de I k_e

Bolâchr (biscoito) doce sabor
maiscna. Conrposiçio: thrinha <lc trigo.
gordura r cgetal hi,.Jrogcnada. nrlrealina
\egctal. anrido dc milho. sal rclinado.

açúcar. l'ermentos químicos.

bicarbonato de sódio. bic.rbonato dc

amônio c estabilizlnre Iecitina r.lc s,.riu.

Llrirladc de Fornecimento: pacote Jc

{00 grâm:rs. cnrhll. polictileno ltórico
transpirrentc- resistcntc, hcrmeticrmenlc
Íêchatio.

60

I'ctc{50

01
-l
L

@

07

09

10

11

12

Bolachâ (biscoito) salgado Agua e Sxl,
Tipo: creum cracker. Composiçiirr:

lalinha dc trigo. gordura vegettl

hidlogenada. âmido. extrato de maltu.

sal lelinado. aÇúcâr. ltlmenlos
quinlicos. bicarb( ato de irnrônio c

eslabilizantc lecilina dc soja- Llr)ididc

De l:ornecinlento: pacote com {00
grlnrâs Enrbalaecm dc polielilcno
aki\ico. rcsistcnte hcrmeticamentc

ftchado.

Bolinho dc chocollte rechc.rtlo corrr

aDro\ imrd:rtllcnte í0 gramas

Bonrbons, pacotc lkg. cnrbalagcm coor

âpro\imadanrentc .18 unidxdes conlendo

AçúcaÍ. sorduras r cgetal. farinha Jt
tligo cnriquccida com Ícrro c ácitlr
lblico. massc de crcau. manreiga dc

cacau. caslunha dc caju. soro dc lcite cl]t

f\l. IJrinhJ Jc soiu integrtrl. lcitc cm 1*,

dcsnxtirdo. go[dura dc ntantcir,ll

desidratada. sirl- (ilco de s()ia. cacau erl
ú- c\tlato de ntaltc. cmulsillcantes:
Iecitinr clc soja e prlillicerol
poliric inoleato. lcrmcnto quirrico
bicaltxrnaro dc sódio e aromatizante.

7.700.00

6.00 i60.00

2. i0 L r25.00

Pctc 2.50 L t25.00

t :nid t.i0 750.00

l'cte 26.00 520,00

450

i00

20



0?3

15

í5

7

Pcte

t0 Caira

6{)0

2.00 3(r0.00

16.00 t60.00

Carnc bovina (acém 2'.)('r re bo\inir
scrn .rs:r,.lirrrp:r. \(nl nd'\o.r. 5(Ir
lcndir(:. ,cnl JJarrncr\ ro5c5 e \ull
ÊurdLlr.r\ . ,,rll (uru(tcri5l;(r\ :

( inudinho (lc rloce (le lcile.
cmb lxgcns com 50 unid:r(les

organolcpticf,s (cor. sJbor. odor
caracteristicos)1' Apresentar Ccrtillcido
de lnsp!ção l-stadual/' I.cderal olr
Nlunicipal.
idcntitlcrda
acordLr crlrtt

Ertrbllrda. tlr,. iJeme rrre i

cirnr ctiqucl.js intcrna. Jc I

! Legislaçio r iqentc e i

Ks 10.00 6.000.00

citiclção iJc fJzo de \ illidade
'18

20 chá nrâlc tblhls c talos rosrados dc i00
er\a-nrxtc. para intusào - Cl\ 20{)

gInllrns.

Caira 1.20 «ú.00

'13 t20 Pcte 7.t30 9t6.00

14 Caldo dc galinha - conccntrado cm pa)-

prcparado à basc de extrato dc carne dc

lianqo. ploteína vegetll hidrolisada.

cônJinrcntôs. C,,nrnosro Llc srl. lmiJ,'.
glutamato monossodico. açúcar. alho.

ccbola goldura Yegctal conlposto de sxl.

amido-qlutx,nato nronossodico. açúcar.

alho.ccbola. goldura rcgetal, cxtrato dc

came dc lianro. acondicionado cnr

enrbalaseDr plásrico conr I kg. 
^enrbalagenr dcr cri contcr e\tcrnamentc

os dados dc idcntilicaçào e procedênciu.

inlorrraçr)es nulricionais. núrncro do

lote- dr1|| de rrlidade. quanridadc drr

produto. núlnero de r-egistro c atcnder lrs

especiiicaçôes túcnicas dos órgãos dc

r igilincil sanitirio

(í) [:nid 6i0 190.00

Câfé torrâdo, moido- puro e lbrtc. alro

vácuo c/ sclo pulcza ABIC, embal.500
granrâs.

Canjica branca - tipo l. misturad c

dcspeliculada- iscnta,.lc matérils
lerrosas. parasitas. dclrilos
animlis/r egetais. Iirrballgcnr
polictilcno ató\ico transpircnte. c/ 500

8Íânrâs.

r80

Crrne bo!inâ (nroida 2").liD'tpa. s0nr
ner\os. scnt tend(_)cs. senr aponcr!r()scs
e scn] gordLrris. com curactcristicar
organolúpticas (cor. sabor e cirJrrr'

cxracterísticos). Apresentrr Ccrti llcacirt
de lnspeçâo l--studual lcderal ou
\lunicipal. F-nrbulxda. rlcridancnLc
idcntillcudas conr etiqucras internas cJc

r(nrJ,, (,' r .r lc3islrçir, \igcnl( c
cspccilicaçio de pllzo dc r llidade.

600 Kg 9.00 5.,100.00

19 Cxrnc de porco-costelillhâ 50t) Kg r 0.00 5.000.00



i0 i

80 Lalr

r.80

8.00

t5{)

(í)

t50

20 Caira

Lalir 3.50

Pclc 2.50

Pcte 8.20

,1.50

i60.00

500.00

6r0.00

525.00

150.00

1.2i0.00

2.025.00

28

30

31

33

Ervilhl prepirrada co \ecc(ris

selccionados. c produ/rda c 1

contirrrriclade conr e lctrislaçiro \ igcnre.

Caüctcristicas tisicas. quínricus.

bioltigicas e dc enrbalrccrn dcr e

riqorosalncnte scguir as normas de

lcgisliçào curcsporrdcnte. Umbalagem

prirriiria enr latls com pcso líquido c

drcnado cont aprorinradamentc 850 gr.

imprcsso as identilicilçôcs complctàs

e\igidâs poÍ lcl.

F.rrirrha de milho ânrârelo cm Flocos.

iscnkr dc matcrieis túrrosas. pllrasitus

detlitos aninrais ou vcgelais e odores

estrJnhos bolor c ünlidxde. cnlbalaqcnr

de polieLilcrtr. xtó\ico. transparcntc.

resistcnte. c/ I kg-

Farinha tlc Trigo Esllccial ci 5 Kg.
PÍoduto corrrposro dc l00o/á Írrinhi ,lc

tr'ig() cspeciirl pura consunro. obtir.lo

atra\ cs dr nrorqenr de tr-ico c

cnliquccida conr lcrro c acido 1ólico.

ContúrD Glútcn.

Fcrnrento biológico seco- Lrtiliz.ulo
para panilicirçio. {condicionado cnr

sachcls dc I0 (dcz)gmrnrs. (caira conr

-18\ l0gr)

Obs:

2Kg

lChictetes cxi\ir c.m

ItuIr 
lruttr

100 unid sabu'21 10 Caixa 50.00i.00

22 Coco Ralatlo - pâcore 100 grâmns.

\/al. min. (r mescs. In-rrcdieDtcs: polpa

dc coco pcrcialmente desengordurada.

desidratada. Seln adição de açúcar-

t00 Pcte 1.30 r30.00

23 Colorâu (coloríficio) enr É pacotc c/

500 grâmxs.
60 Pctc ? 50 r50.00

24

I

500Corinhâ da 
^sâ 

dc frango (Drumet) Kg 9.50 .r.750.00

25 Crcme de Leite 200 gr 200 tln id

26 Crenre de cebola, pacotc 68 gr. r50 Pctc 2.80 .120.00

Potc 2.5021 Doce dc leite pot€ de 400 gramas 200

ErtrrÍo de tomâte. composiçio básicx:

tomulc. açúcxr e sal. Embahgcm lita
contcndo 860 grunlas.

29

Fcijrio tipo 1. lsento de maleriris

terrrrslrs, parasitcs dctritos ani»rais ou

\ cgctais c odorcs cstrnnhos bolor e

unridur.lc. enrball_ecm Jc polietilcno.

Jl,;\i(Lr. triln\fircrrlc. resistentr'. c I kg,

450 Pcte

25.00 500.00



Fernrento enr pó químico. cmbâlagem

de 100 gr.

Cclatina cnr pó, srbor morango,
embâlâgenr corn 85 grâmâs, cni\a
conr 36 unid:rdes.

logurte intcgrirl sâbor morango,
Ingrcdientes: lcite irtcgral!
prcpnrado dc nrorângo (nrorango enr

pcdâços, fruÍose, água, amido
nlo(lificirdo. ilronrâ naturnl dr
nlornngo, cotântc n,rturâl carüim e

tonscrvirntc sorbato de potá§§io) leifc
cnl pó integÍal, ferntcntos lácteos e

nlisl urâ de estâbilizalltes €

cspcssnntcs (concentrado pÍotéico de

leite c soro de leite. irmido
mo(lilicado, csl)cssânte pectilla cít ricâ
e (!lxl,ilizirlllr. gorDir guir). \io
cortóm Clútcm.

llacltrrão Pnrâfuso - Coln ortts.
nornlal. r itlnrinado. conrposto dc

matéria priI1ra tle primcira quulidadc.

sàs c limpas- iscntâs dc Dâtcrial lcrroso.
pur0sitas. embulado cm pacotcs conl
500 gr itpro\iDtadamcnre. A
composiçào ccntesinlal apro\imàLlu

001. 0r c

37

Jõ

39

41

60

40

800 Litro

300 Pc!c 2.00

5.600.00

{.800.00

600_00

34 60 Un id 120.00

Flocos de milho âçucârâdos, Ieso
liquido 2 kg, ingrcdientes: milho,
açúcâr! cJitrato de maltc, sal,

esl:rbilizante: lecitinâ de soja,
}iIâminâ§: A. Bl, I}2, 86, Bl2, (,
niâcinâ e ácido fólico. nrinernis: ferro
c ziüco, Conténr Glúteur

36 Fub:i de nrilho âmârelo- iscnto Jc
nlatcriais terl1)sas. prrasías derritos

anilrais ou \cgelais e odores estrilnhos

bolor c umidade. cnlbalagcm dc

polictilcno. ató\ico. transparentc.

rcsislentc. c/ I Kg.

i00

100

25.00Unid 7.500,00

3r0.00I)ctc t.70

Caira 20.0{) r.100.00

7,00

Lcile em p(i, intêgrâ1, instirntânco.

senr adiçào de açúcar c soro. produro

oblido por dcsidrataçào do leitc dc \rcir
integrul apto para a aliolcDtaçâo hunlanx

medilntc proccssos lccnologicamenlc
arJcqurdos.,\_a inlornrrçio nutricional o

prcduk) de\ c contcr caÍboidratos.

protcir)as. eordums tolais e saluradrs-

sóJio c cálcio. Embulagern dc papcl

mehlizlda. pcso lir,]uido dc {00 gr.

800 Pcrc 6.00

200 Caixa 21.00Leitc in(egral tJHT, longr vida câirâ
co l2 cmbâl:rgens de I litro

4.1100.00

Lingiiiça toscnnâ +00 Kg t0.u0 1.000.00



01§
43

45

46

47

48

i\ltrgarinl vegclxl coIll sal, crcmosa c

no min.60"/0 dc lipídios. Corrp.: irlco
\ egetxis líLluidos hidrogcnados- áeLrlr-

sal- \itaDrinâ A. cslabilizanlc rnono c

diglicelidios. conscrvador bcnzoato dc

'.,Ji.r e ou :.rrhrto dc potás.i,'.

âcidulante ácido antioxidantc. E D l-.\
c corantc natural dc urucunt e cúrcunlll.
Enrbal. l'dc plástrco policlilcno lciroso

alta dcnsidaclc. Pote c/ 500 grâmâs

Ililho pâr':r Cânjiquinh
(quircrinhâ): primeir a clualidrtlc.
beneliciado. polido. limpo: isenlo Je

su]idadcs. parasitos e larrrs. admitintlo
unidadc marinra de l{9ô por pcso:

acondicronâdo cl11 soco plaslrco

t[lllsparcnle otrir, ico. Errblrlagem dt
500 gr.

Ililho pâra piDoca tillo l - Crul,o
dt[o- xn]aIelo. iscnlo matérids tcú'()s]s

pJrJ\il:r\. Jrtr it,'i Jlinrai\ \(ccl.li\
Embal. polictilcno ató\ic(). tlansp. c

500 gr.

500 I)dc i.00

200 l)cte t.20

t20 I)crc 1.80

t.5(x).00

210.00

2 t6.00

llilho ycrde [l.É': cnt conscrrrr
(Cràos de rrrilho) sclccionados- oriLrndos

dr plunta: suJius. Â .,rrnposi(ii,,
ccntcsiolul apro\inlada eler erá scr:

proteinas = 3.7g: Iipidios = l.-19: e
elicídios : 12. I 59. Ploduzido c

crtthrlrrJ.r Jerrtr,' Jos palrüer lcl.ri..
Pr,lduzido c cnrbalâdo confornrc

detcrnina l lesislxçào. Acondicionrdo
em latas. conl peso líquido dlenado tlc

t00 Lrta t0.10

2«
1.010.00

dcverá scr: protcínas: 12.5g: lipídios
=29: e glicídios =7ig

M

l\lâcârrão tipo cspâguetc scca. co l
oros. tabricada a partir de matérii,rs-

primas selecionadas sàs. limpas c dc

boa quxlidadc. conlcndo conro

ingredicnrcs básicos: làrinha clc rr-iso

cspecial c o\os. scm adiçào de corantcs.

Livre dc maléria lerrosa. parasitos.

larras c detritos animais e \eqctais. (irr:
ligciranrentc anlarclada, sabor e oclrr'

câractcristico. -lcmpo dc cozimcnto: l0
minutos. Contcndo peso liquido dc

500gr.

l\lâionese dê l' qurlidadc, em liasco
plástico cnulsào cremosa obtida conr

ovos e tilcos legeLais com condimcn«Js.

substxncia conrcsli\el scm co[ante. 500

gr

2.00100 I)ctc 600.00

trnid 2t5.0050 t.5 0

I

I

6



apÍo\inradamcnte 850 gr. com rótulo
contendo todas as inlbrmaçôes do

produto conlin'me dcternrina â

legislaçio r igcntc.

49 I\lolho de soja. embalasem contendo

900 ml-

60 t, nid i.20 r92.00

50 Oleo dc soja, lata com 900m1. 350I l.ata 3.00 r.050.00

5'l Orégâno 50 PCre 0.90 r5.00

52 l'rrçocâ de rolhír, cmbalâg€ns com 50

u idâdes

l t0 ('aira 17.00 170.00

Pxnetonc mini conl âprorimâdâmcnle
100 grâmâs

250 tlnid 2.00 500.00

Prio frâncês 50 grrmas 600 K-e 6,00 3.600.0054

Kc 8.50 5.100.0055 Pcito de Frângo embâlâgcm fechâdn 600

56 Presu[1o cozido, sent capa de

gordurâ, fâtiâdo
30 r3.50K-s .105.00

[ji]rdo t7.00 J25.00

l'irulito, pacote dc 960 gr
Ingrcdientes: Xarope dc glicose. aÇúcar.

gordura \ csclal hidrogcnaJr.

acidulanlcs. ácid() cítrico- ácido lático-

!nrulsillcJrtcr. lc. itin,r ,I: '"..r-
nronoesletrato cie gliccrila. coranLcs.

rcrrnclho J0 (L129). indigôtina (tll:ll).
atul brilhantc (El ii ). carân'relo

1L l50J 1. crorI]:rtrzuntc. Nio (L,ntórn

glútcn.

05

l)cre2o 8.00 r60.00

Pipoca Doce embalagem de 50gr. ÍarJtr
conr 50 unidades

i0Queijo mussarclir kg t6 J0 492.00

Refrigcrânte J50 ml, câiÍâ com l2
unidadcs

50 Caira l2_00

6'Í Rosquinhr de Coco .1009: Biscoito

doce sem rccheio: rosquinha dc coco: de

larinha dc trig,.r. gordura !eqet!1. sl1l:

irçiúxr e oulras :ubstunci.rs pcrnriti,Jl.:

500 I'cte 2.3 0 L r50.00

62 S.gu, prcotc cofl 500 gÍâmâs 50 I)cte 2.00 100.00

Sal rcÍinado, cr iodato potássio.

contormc legislxçào. scm unridrde.
acondicionado ernbal. polietilcncr

âtó\ico- I kg

l)cle120 l. t0 r32.00

1.295.005. t0

l0 t6.0t) t60_00

66 vinagre de \inho branco; 750 ml- 80 tl nid l.l0 88.00

017

58

59

l60

63

61 Sâlsichr - ClrrDe nrccanicumenre

scparado de arc e suíno. igua. protcÍna

de soia. sal iodado. cmiclo. rcgulldor Je

a. iJez. ! li(, rs(. estrhilizirrrtc.

contlimcntos natulais. corirntc nu!ur l.
inLio\idirnlc e c()nscr\ antc.

Srrspiro doce crrbâlagcDs com 50

unidâdes

600.00

.150 K-e

65 Clixa
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OBJETO - Registro de Preço para Eventual Aquisição de Gêneros
Alimentícios.

Centro de Educacão lnfantil Noêmia B. Carneiro

hem Dêscriçáo Previsão de

Compra

Unid Preço

Unitário

Preço Total

01 Achocolatado em pó instantâneo, o

rótulo deve possuir todas as

informações nutricionais- modo dc
preparo. ralidade c data de produçio.

indicações dc consumo e (onse[\uçio.

A quantidade indicada dcre scr

cxatramcnte a medida. Composiçào:

Àçúcar. Cacau em É. Níaltodextrina.

SJI relinado. soro dc leitc em pti.

aromatizantcs. \'itaminas (PP. 86. 82.
Bl, Bl2 e ácido lólico) e cstabilizante

lecitina de soia. Iscnh dc soja ou

Íarinha. sujidadcs e mirtcriais cstranhos.

Porçâo 209 12 colheres de sopa) = Valor
Encrgético 80 kcal. Embalagern .100

gramas.

200 Unid 2.00 400.00

02 Açúcâr Cristal skg: 
^çúcar 

obtido da

cana dc açúcar. crislal: com aspccto.

cor. chciro próprios c sabor doce; con1

tcor sacoÍose nrínimo de 99.3% P/l'.
admitindo umidade máxima de 0.3%

P/P: scm lcrmentação. iscnto de

sujidadcs. parasitas. matcriais tcÍrosos c

dctritos arrimais ou !,egetais;

acondicionado cm plástico ató\ico.

180 Pctc r0.00

03 Amendoim cru embalagcm de 500
grâmas

50

Amido de milho. em tó. produto

amilácco. extraído do milho. fabricado a

partir dc matérias primas sàs e limpas.

isentas de matéria tcrrosa c parasitas-

nào podendo apresentar-sc úmid().

l'crmcnlado ou rJnçoso. 
^\f,c(to: 

fxi
fino; cor branca. odor e sabor pr'óprio,

cmbalagcm de I kg.

35

Pcte 4,00 200.00

04 Unid 3.10

05 Arroz Agulhinhâ tipo I longo lino, c/
laudo dc classiÍicaçào constando

umidade máxima l47o c quebrados até

9.5%. embal. polietilcno atóxico.

transparentc c/ 5 kg. Caractcrisric s

r20 Pctc r0,00 L200.00

1.800,00

108.50



020

07

Irisicas. Quimicas. Biol(igicas e da

embalagem dcvcm obedecer a

Iegislação Vigenle.

Arroz pârboilizado tipo I longo fino,
c-l laudo dc classiflcação constando

unridade máxima l40Á c quebÍados até

9,5 70. embal. polictilcno alóxico.
transparente. c/ 5 Kg. Caracleristicas

Físicas. Químicas. Biológicus c da

cmbalagcm devem obcdccer a

legislaçào Vigcntc.

t20 Pcte 1t.00 t.320.00

06 Bâla mastigável, saborcs sôrtidos.

pacote de lkg
20 Pcte 6.00 r20.00

Bolacha (biscoito) docê sâbor
maisena. Composiçio: lirinha dc trigo.
gordura \ egelal hidrogcnar.la. rnargarina

rcectal. amido de nrilho. sal Íefinado.

açúcar. fcrmentos quimicos.

bicarbonâto dc sódio. bicarbonato de

arna)nio e estabilizantc lecitina dc soja.

Llnidade de Fornecimcnk): pacote dc
,100 gramas. embal- polictilcno atóxico
trânsparente. resistente. hcr'nreticamente

lcchado-

200 Pcte 2.50

I

i00.00

OE Bolâchâ (biscoito) salgado Agua e Snl,
'l ipo: cream crackcr. Composição:

Iàr'inha de lriqo. gordura \ egetal

hidrogcnada, amido. ertrato de malte,

sal rcfinado. açúcar'. fcrmentos

quirrricos. bicurbonato dc amônio e

estabilizante lecitina dc soja. Unidade

Dc l"ornecimento: prcolc com ,100

grrnrâs E balagcm dc polielilcno
aki\ico- resistcntc hcrmcticamcnte

lechado.

200 Pctc 2.50 500.00

09 Bolinho de chocolâlc recheado 200 Unid 1.50 i00.00
10 Bombons, pacote lkg. embalagcm com

apro\imadamcntc J8 unidâdcs contendo

Açúcar. gorduras \ cgctal. l'arinha de

trigo cnriquecida com lcrro e ácido

tiilico. massa de cacau. manteiga de

crcau. castanha dc caiu. soro dc lcite em

pr-,. tàrinha dc soiu integr.rl. lcite em pó

dcsnalado. gor dura de nranteiga

desidralada. sal. óleo de soja. cacau em

É. c\tlato de mallc, cnrulsilicantes:
lecitina de so-la c poligliccrol
poliricinoleato. I'enncnto quimico

hicarbonato dc sódio e aÍomatizante.

li Pctc 26.00 390.00

Café torrado, moído. puro e lbrte. alto

\ácuo c,rsclo pureza ABIC, embal.500

8r:lnlns.

r20 Pctc11 7.80 9i6.00
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12 Caldo de galinha - concentrado em pó.

prenarado à base dc c\trato dc carne dc

Íianso. proleína vegetal hidrolisada,

condimentos. Composto de sal. amido.

glutamato monossodico. açúcar. alho.

ccbola gordula vcgetal composto dc sal.

âmido.glutamato rnonossodico. açúcar.

alho-ccbola. goÍdura vesetal. c\trato dc

caÍn(j dc liango. acondicionado em

cnlbdlagcm pláslico com I kg. A
enrbulcgem dcvcrá conter c\lernarrcnle
os d:rJtrs dc identilicaçio e pr ccdên(iJ.

inlbrmaçôcs n utricionais. núnrero do

lotc. data dc ralidadc. quantidade do

produto. númcro de registro e atendcr as

especilicaçôes técnicas dos órgàos dc

\.igilância sanitária.

30 Unid 6,50 195.00

Ca[jica brâncâ - tipo 1. nlisturada c

despcliculada. iscnta,llc marórias

terÍosas, pur'asitas. detritos

aninrais/r cgclais []mbala{ent
polictileno ató\ico transpaler)tc. c/ 500
granras.

50 Pcte 2.00 100.00

't4 Carne bovina (ccém 2".) Carnc bor ina

sen'r osso,lin'rpa. sem ncr\ os. scr)l
tcndões. sem aponervroses c senl
gorcluras conl caractcrísticas
organrrlépticas (cor. sabor. otlor
carlctcristicos)/ 

^presentar 
Celtitlcado

dc lnspeção Dstadual/ Êcdcral ou
lvlunicipal. Enrbalada. dcridamcntc
identitlcada com ctiquetas internas de

acordo com a Lcgislação viqenlc c

cspccillcaçâo de pÍazo de validade.

300 K,,l

300 K-s 9.00 2.700.00

Cnrne de porco-costelinhâ i00 K-s t0.00 !

I

i.(-)00.00

Chri nrâte l'olhrs e talos lostâdos dc

er!a-mate- plra inl'usâo C\ 200

grx nr 1l§.

t80 Caisa

18 Chicletes cai\a com 100 unid sabrrr
lurri trutti

t0 Caixa 5,00 50,00

't9 Coco Ralado - pacote 100 grâmas.

Val. »in. (r mcscs. Ingrcdientcs: polpa

de coco parcialmenle desengorduradt.

60 Pctc t.3 0 78.00

13

15

16

17

Carne bovina (moída 2").limpa. scnl
ncr\os. scm tendôcs. senr irponer\roscs
e scrr gorduras. com c:rracterísticus
orgarolépticas (cor. sabor e odor
caractcrísticos). Apresenlar Cerlilicodo
dq lnspeçào ljstadual,/ Fcdcral ou
i\lunicipal. Embalada. dc\idamcnlc
idcntitlcadas com etiquctas intcmas dc
acoldo corr a legislaçâo \ igente u

cilicaçâo dcc5 lazo de r alidlde

r0.00 i.000.00

2.20 396.00
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desidratada. Scm adiçào de açúcar

20 Colorau (coloríficio) em É pacote ci
500 gramas.

r8 I'cte 2.50 15.00

21 Corinha da Àsâ de fraígo (Drumet) ti0 Kg 9.50 t.115.00

22 Creme de Leite 200 gr 30 Llnid 1.80 54.00

Crcme de ccbola, pacote 68 gr 30 l'cte 2.80 84.00

60 I)otc24 Docc de leitc pot€ de 400 grâmâs t 50.00

Ervilhâ preparada conr r cgetais

sclecionados. c produzida em

conlbrmidade com a legislaçào r igentc.

CÍrracterísticas Ílsicas. quinricas.

biolóeicas c dc embolagem der c

rieorosamente scguil as normas da

lcgislação correspondentc. Embalagem

prinrária cm latas conr pcso liquido c

drcnado conr apro\imadiimenlc fl0
c.rân)as. impresso as idcntilicaça)cs

conrpletas c)iigidas por lei.

2. S0 84.0030 l.âtâ

26 _r.50 2.15.00Erlralo de tomâte. composiçào búsice:

tonrirtc. açúcxr e sal. Ln'rbalâgem lâIa

contcndo 860 granras.

Fâri hâ de nrilho ânrârelo em Flocos.

iscnkr dc nrareriais terrosirs. parasilas

dctriros animais ou vegetais e otjores

estranhos bolor c umidade. embalagcm

de polictilcno. aki\ico. tünsp0Íen!c.

resisrcntc. c/ I kg.

Lara

l'cte

70

.10 2.50 100.00

Fcij;io tipo L lsento dc iltcriais

ten-rrsas. par-lrsites dctritos animlrs ,ru

\cccrítis c odorcs estfanhos bolor c

unridirdc. enrbalagem de polictilcno.

ató\ico. transpa[cr]te. rcsistcnlc. c, l kg.

Fernrento biológico seco- Utilizado
para panilicuçào, Acondicionado err
sachers dc l0 (dcz)sramas. (câirn com
.l8r l0gr)

l)cte200

2 Caixa 25.00 300.00

Fernrento crn pó quínrico. cnrbalaqenr

de 100 gr.
60 Unid 2.00 120.00

Flocos de nlilho nçucarados, peso

lirluitlo 2 kg, ingredientes: milho,
âçúcâr, e\trrto de tnâltc, sal,

estabilizan lc: IecitinÍ de sojr,

100 t lnid 25.00 2.500.00

25

28

29

30

3'í

32

Fârinhâ de'l-rigo Espcci lc,r5 Kg.

I'r'oduto conrpos«) dc l009zo làrinha de

trigo cspecrll para consrrrno. obtido
aLrar ús da moigcm dc tri,eo e

enriquecidr com lcrro e acido iólico.
ContJm Clúten.

100 l'cte 8.20

,1.50

820.00

900.00



vitânrinâs: A, Bl, 82, 86, Bl2, C,
niâcinâ e ácido fólico, minerâis: ferro
e zinco, Contém Glútem

38

Fubá de milho amârelo. isento de

matcÍiais terrosas. parasitas detritos

animais ou vcgctais e odorcs cstranhos

bolor e umidadc. embalagcm de

B)lictileno. ató\ico. transparente-

rcsistcnte. c/ I Kg.

t00 Pctc t -10 170.00

20.00 -]00.0034 Gclâtinâ em pó, sabor rnorango,

enrbalagem com 85 grâmas, câixâ

corn 36 unirlatles.

l5 Cai\a

35 Iogurtc intcgrâl snbor morângo,

lngredientes: leite integral,
prepârado de morango (morân8o enr

pcd:rços, frutosc, ígua, âmido
modificâdo, âroma natural dc
morango, corânte natural carminl e

conservante sorbato de potássio) leire
cnl Dó integrâ1, Ícrmentos lícteos e

nlisturâ de cs(abilizâ[tes e

espessântcs (concentrâdo Irotéico dc

lcite e soro de leitc, amido
mo(lilicado, cspessânte llcctina cítrica
c est:rbilizalllc goma guâr). \io
contém Clútem,

300 l-itro 7.00 2. r00,00

36 Côneros Alinlcütícios â bâse dc
fârinhâ de ârroz. Cotnposiçio làrinha
J,: rr|nz. açúe.rr'. .tntidn. slris mine|li.
{errrbunltu dc c.rlii(,. li,siillo Llc súd:o

dibiisico. funrarato Icrloso. sullato de

zinco). r'itanrinas (ritamina C. niacina.

r itamina E. ácido pantotênico. r itamina

A. \ilirmina Bl. ritanrina t]6. ácido

iiilico. ritamina D) c uronrutizanre

\dnilina. Con!ém Clúren. Contém traços

de leite. Embalaqenr dc {00 grnmas.

200 Un id

200 Un id

5.00 1.000,00

Cêncros Alinrentícios a base rle
furinha dc nrilho. açúcar. antir.lo. sal.

§lis rrincrais. aromati,.unlcs e vittminrs
cnrbalaqem de 500 gramns.

5.00 t.000.00

39

Lcite em pó, integrtl, instantânco.
scnl adiçào dc açúcar c \o.(). produto

obtiLlo por desidrirtaçio do leitc de \aei-r

intc1rlirl apto pala a alintenraçào humana

Inediantc processos lccl1ologicameltte

rdcqurdos. Na inÍ-ornraçio nLrtlicional o

p.oduto de\ c conleÍ carboidrntos.
protcinas. eorduras totais c saturadas.

stidio e cálcio. Enrbalagern tJe papcl

rneulizada- peso Iiquido dc J00 gr.

t500

long:l \idâ cai\a I 20Lcile integrâl tlHT, Caira 11.00

023

I

l'cle 6.00 9.000,00

4n0.00 l



com l2 embalagcns de I litro
40 Lingüiçâ toscânâ 100 K_s I0.00 2.000.00

41 Ilacarrão Ave \laria - Com oros.
r itaminado. composlo de mâtiria printil
dc primeira qualidade. sàs c Iimpts.
isenlas de nratcrial terroso. paÍasilas.

enrbalado em pacotcs com 500 gr. 
^composiçào ccntcsimal apro\imada

dercr'á scr: prcteínas: 12.5g: lipidios
=29: c glicídios =7ig

r00 2.00 200.00

\lrrcarrâo Parâfuso - Com or os.

no[r!1. \ itan]inado. composto dc

nrxtcÍia prinra dc pliureira qualidrdc.

sis c limpas. iscnlrs de lnatcrirl ten'oso.

prrasitas. enrbnlitdo eur pacutes c(nI
500 gr apro\imodâmente. /\
corrposiçào .entcsin'râl aprorimadl
dcrcrá ser: protciDas = 12.5g: lipidios
=29: e _llicidios =7-.i-e

r00 Pclc 2.00 200.00

45 ri5.00

trllrglrina I cgctltl corn srl, crcotosâ cl

no min.607o dc lipídios. Corrp.: rilco

100 Potc

1.50

i.00

o?{

42

43

44

l\lacarrão pârn sopa tipo letrinha
coloridoi Seca. corlr o\os. tàbricada u

pârtir de matérias-primas sclccionarlus

sis. limpas c dc boa qualidrdc.

l)reperâda com 03 o\os por quilo. no

mínimo- correspondcntc â 0.0-l5gr Je

colesterol por (luilo. scm adiçào Llc

coranles. 'lcnLlo. no nrá\inro- umidrdc
de licl p,'r lOlrtr Ii\r( Je mltrlirr
tcrrosâ. parasilos. larr as c detritos

a»imais e \egclais. Erlbalagcm:
Plirrária: sacos de polictileno atóxico.
resistcntcs. teflnossold0do. contcndo

peso liquido dc 500gr.

l\lac^rrão tipo csp:rguete scca. corn

ovos. labricada o p|[lir de matérius-

prirras sclccionidus sis. limpas e de

boa qualid!dc. contcndo como

ingrcdientes bisicos: tirinha de tri,llo

cspecial e o\ os- senr adiçào de corantes.

Lir Ie de nrarória tcrÍosa. parasito§.

lln as e detrilos onintais c tcgerais. Cor:

liteiranrcntc an)arclxdâ. sabor c odor

cllracteÍistico. 
-lcnrpo 

de cozimento: I0
minutos. Contcndo peso liquido dc

500gr.

llrionese de I'qunlidadc, em liasco
plástico efiulsio crenrosit obtida cont

o\ os e óleos \ cgctnis conl condiDtcntos.

substância comcslí\ cl sent corante.500
gr'

Pcre

60 Pctc 2.50

I00 Pcrc 2.00

i0 t-tn id

t50.00

200.00

46 i00.00

I



vegetais liquidos hidrogenaclos. água.

sal. \itamina A. cstabilizantc mono c

digliceridios. conservador benzoato de

sódio c ou sorbato de potássio.

acidulanlc ácido antioxidante. ll D T A
e corantc nrtural dc urucum e cúrcunra.

Embal. I'ote plástico polietilcno leitoscr

alta densidildc, Pote c/ 500 gr:rmâs

47 l\tilho pârâ CâÍjiquinhlr
(quircrinhx ): prinrcir u qualiJrrJc.

bcnclici..rJ,r. poliJo. linrpo: iserrlo Jc

suiidadcs. plrüsitas c larras. admitindo
ulnidadc nrir)iima dc I.l7o poÍ peso;

acondicionaclo ern saco plâstico

transpârcnlc rtó\ico. Lnrbalagcm de

500 gr.

50 Pcte | .,o.oot.20

48 llilho pâru pipocâ tipo l - Crupo:
duro. amlrclo. isento malúrias terrosas-

p.rrusit:rs. Jctliltrs anirnlis r cletr's.
Lmbal. polictilcno a1ó\ico. transp. c/
500 gr.

1Í) Pcte l.lt0 r26.00

llilho Vcrdc 200gr: crn consclra
(Cràos dc milho) selecionados. oÍiundos
dc plrrntrs ..rJi-rs. Â eunrp.-rsi1i,,

ccntcsin'ral uprorimada dcr erJr scr':

protcínas = 3.7g1 lipirJios = l.4g; c

glicídios = l2.l 59. Produzidô e

en)hrlJLl,) Junrr,\ dos puJrrics lee:is.
Pr-oduzido e embalodo conl-onlle

dctcrnrina a lcgislaçào. AcondicionuLlo

em lalas. conl pcso líquido drcnado dc

apro\inrudârrenle 200 rr. corr r'ótulo

conlcndo todals as infbÍm ç(jcs do

produm conl-ormc detcrnrina u

legislaçio \ igente.

50

lÍolho dc sojr. cmbalaeem contenLlo

900 nrl.

20 U nid i.20 61.00

51 Olco dc sojn, lata conr 900nrl 200 Lata i.00 600.00
52 Orégan o 50 Pcte 0.90 .15.00

53 PâDclone nrini com aproxinradamente i 200 Un id 2.00 t00.00

54 Pio fr:rncês 50 grâmâs i 3oo Kg 6.00 1.lt00.00

Pcitr) (le Irurrgo ernbalagcm frchlrla, i00 K-e. u.50 2.550.00

13.i0 r 35.00Prcsunto cozido, sem câpâ

gorduru, fxtixdo
Pilrorâ Docc cmbalae.cm de 50gr. làr'Llo

com 50 unidldes

l0 K-c.

IJ Iirrdo t5.0{) 115.00

de

Pirulito, ptcotc de 960 gr
In_qredicntcs: Xaropc de glicosc. açúcar-

20 Pcte 6.00 120.00

025

49

50

56

5i

Lata r.50 75.00



61

62

64

TOTAL

NOME

ASSINATUR
DATA

gordura \ cgetal hidlogcnadl-

acidulantes. ácido cítrico. ácido lático.

emulsiÍicantes. lccitina dc soiir.

monocslcaÍato dc glicerila. corantcs.

rcrmclho {0 (F.l2c). inJigotinc (E li2).
atul bÍilhante (ljl3i). câramelo

(Eli0d). aÍonrâtizante. Não contúnr

glúten.

l0 k-e 16..r 0 16J.0059 Queijo mussârclâ
320.0020 Fardo r6.0060 Refrigcrânte 2,5 litros - tàrdo com 06

unidadcs
2.i0 :t.r 5.00Rosquinha de Coco {00g: Biscoirrr

doce scnr recheiol rosquinha dc coco: dc

Ínrinha dc trigo. gordr,rra regctal, sal.

açúcar e outlas sübslancias perrritidas:

150 Pcte

20 Pclc 2.00 40.00Sngu, pacotc com 500 grâmâs

-.i0 Pcte63 Sal rclinaclo, ct iodato potássio.

crrnlbrnrc legislaçào. sem umidadc.

acondicionado enrbal. Dolictileno
ató\ico. I kg

Srlsich:r - Carnc mecanicamenlc

sepalada de â\c c suíno. água- protcin;r

de soi11. si.rl iodado. amido. rcgulador elc

acidcz. glicose. estabilizante.

condimcntos nrturais. corante naturill.

antio\idrnte e conser\ rntc.

i00 K,c

1i.00t0

5. l0

65 Toucinho defumado, tipo bâcon 40 Kg t{.00

1.530.00

5(r0.00

026

R$ 47.275,90

5e. bà1/ 9()

TENDIDOITANTE
EDUCA AO
SECRETARIA DEPTO DE

COMP
ViciraMais Simoni Ap.

Brat Lmâ

07 t2013

I
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OBJETO - Registro de Preço para Eventual Aquisição de Gêneros
Alimentícios.

Escola Maria da Conceição Kasecker

l,J nid Preço

Unitário

Item

01

02

03

05

Achocol:rtado cm pó instirntineo, o

Íórulo dcr c possuir lodâs as

inlôrmaçõcs nutricionais. modo de

prepalo. r'alidrdc e data de produçlo-

indicaç(las de c,lnsunr(r c conserYaçào.

i\ qucntidi:dc indicada de\ e ser

e\atamcnte â nredidu. Con'lposiÇlo.

AçÍrcâr. Cacilu cm pri. \ÍaltodcrtIinl-
S.rl rctlrÉJu. s,rn Jc lcite crr lr.i.
aror'natizaDtcs. \itanrinas (l)l'. 86. B2.

Lll. Bl2 c ácido tiilico) c estabilizrnrc

lccitina de soia. Iscnto dc sojl ou

LuiDhâ. suiidirdcs e mrtcriais cstranhos.

Porçào 209 (2 colhercs de sopr): \'.rlor
hDergótico 80 kcal. llmbulagenr 100

Erir nrâs.

Açúcrr Cristal 5kg: Âçúcar obtido da

cena ijc açúcer'. cristll: conr aspceto-

cor. chciro pr'ti1:lrios e sabor rloce: con'r

lcor sacolosc minimo de 99.:i% P P.

ar.lmitindo unrilhde má\inrir de 0.19í

P l): scm l'cünenlaçào. iscnto Jc

sujidadcs. parasitas. n1âteriais terrosos e

J( rr il, ,j r.rirn.ri. nu ,. cger.,i .:

acondicionado enr plóstico atirrico.

r\nrcntloinr (tu cnrlrnlagcnr de 500

gràmas

Arnirlo de nrilho. cnr pri. prodLrto

iLnlilácco. e\tmiJo do nrilhtr. litbricado a

pa ir dc matériils prinras sis e linrpns-

iscntas de nratrria tcrrosa r parasitrs.

nio podenclo aprcsentur-se únriJo-

li r'nrcnt.rJ,' \,.1 frni,\\,,. r\'n(.lr': p!,

Ilno: col blrncl- odor'c sahol pr'ónrio.

crDbeliscn'l Jc I kg.

Al.roz Àgulhinhr tipo I longo tlno. c,/

llLtdo dc clussilicaçirr con5larrJo

unridade nráxinrl llTo c quebrados ité

50 Pcte -1.00

3t) U nid i. l0

Preço Total

l.0i) 600.00

t0.0t) 2.000.(x)

200.00

9i 00

300 Unid

20Í) Pctc

L
06

30 unirl:ttlcs

04 Amen<loim (loce crocântc clira conr

?to
{kiÍf, 1.00 i :t.oo

I cÍe,,
1r?-

Previsão de

Compra

Descrição

200 Pcte I0.00 2.000.00
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dercrá ser: protcínas = 12.5g; lipídios
:2gr e glicídios =73g

032
43

14

45

46

48

l\lncarrÍo tipo cspaguetc secâ. collt
ovos. labricada a pàÍtir de matérirs-
pÍinlas selecionird!s sãs. limpas e r.lc

boa quulidade. contendo conlo
ingrcclientcs básicos: lalinha dc tliso
cspecial c o!os- sen] lrdiçào de corrntes.

l.rrre Je mlturiu tr:rr,'-:r. p.rr.r,it,,:.
lar\rs c dctritos cnlntais c reqetais. Cor:

ligcirlnrcntc anralclldl. sabor c oJ(n

carrclcrístico. Icnrpo clc cozimenlo: l0
minulos. Contendo pc\o liquido dc

5009r'.

l\liioDese de l' qunlidrdc. enr litsco
pli'lstico cmulsào crcmosl obtida corn

o\ os e ólcos \ egetuis com condinlenL()s-

subsllncia conlcstíel scm corante. 500

8r
i\llrrgârinr vegctâl com sal! cremosil c,

no rrin.600l, de lipidios. Comp.: rilco
\('rcl.,i\ liquiJ,'\ hiJr,'rcc.rJos. i.-.r.,.
:.r1. riL.rrninr .\. (\trbili/.rnlc Irun\, (
digliceridios. conserrrdol' hen,/oato de

,i'J:,, c ,,u :,,r1'.lt,, Jc for.i,,,,,.

I50

30

300

l'ctc

-i P;

l.1lti.l

I)cre 2.00

l. nid 1.5()

300.00

r 35.00

900.00

110.00

H 1.00

332.0Í)

a(rliulinte áciJo an(io\iLhnlc. E Dl \:
c \(rr'.rnlc nJtttrtl Je trrrrurrnr c L'Utcur'.1.'

IU0

Crupo: I lto

1.00

te t.§0

10..10

Lrn hrl Potc plistrco 1'rrlierileno lcirLrsri

alta elensidnilc. Polc c/ 500 grânrxs

llilho pâra Canjiquinhl
(quirclinhâ): prinreirl qullidrdc.
bcncllciudo- polldo. Irn'rnr): iscnto dü

suliillJcs. parasitas e lur\as. admilirJo
umiJxde ma\inrr dc l-196 por pcsoi

acondicionado erll saco plastico

lr!n\p.lrenle rtó\ico- llmbalicenr dc

500 gr.

47 llilho para pipoct tipo I
drrro, lrnarelo. iscnto orltórias terroslrs.

Jlilho verdc 850gr: cm consc|r e 80

p.lrilsil!5. dcLri«)s uni lalsl\ esctilis
I rrth:rl. p,'lirtil.rr,' irl,i\i(,'. lrirr\r'. j
500 gr.

((irios Je rnilho) sclcciontJos. oliunJ()\
J. 1'lrntu. slJi.r.. .\ i., r pusiçi,,

ccntcsinlal apr()\inrirdx Ller er'á scr:

pn)teínrs = 3.7g: lipidios : 1..1g: c
gliciilios : l2.l59 l'roduzido c

crrl,rlldo denuo &rs pldrões Icgais.

Pr',rcluzielo c enrbalrJo conlbr nr!

dcLclnrina a legislaçàr.).,\côndicion!do

el]r lxtâs. com peso líeluido drenado ,.lc



apro\inradarnente 850 gr. com rótLrlo

contcndo lodâs as informeções do

produlo conlõrme dctermina a

lcgislaçào vigente.

49 l\lolho de sojâ. embalasem contendo

900 ml.

40 tlnid i.20 t2tt.00

50 Olco de sojâ, lata com 900m1 200 I-!1! 3.00 600.00

51 Orégàno 50 pctc 0.90 15.00

Pltnclorre úrilli com âproximadâmenÍe
100 grrmâs

200 t i nir.l :.00 J00.0052

Piio francês 50 grlmas 6(X) K-r.l 6-{)(l _r.600.00

Prçoca de rolhâ, embâlâgens com 50 08

unidrdes
Cla iru 17.0t)

Peito de Frrngo embâlâgem fechâdr. i .ll:10 i Xg 13.,i0 i.100.00
56 Presunto cozido, sem capa de

goldurâ, fâtiâdo
t0 Kg l_1.5i) ri 5.00

0-l I:ardrr I7.00 6It.00

It.00 160.00

o

59 Qucijo nrussârclir t0 kg r6..10 l6{.00
60 Rcfrigcrante J50 ml, cirixa com l2

unidadcs
6'1 Caira

6'1 Rosquinha de Coco 100g: Lliscrritcr

docc senr recheio: rosquinha de coco: de

llrinha dc 1rigo. gordLrra \egelal. saL:

açric.rl c outrus suhstancias pelmitidrs:

i00 I)ctc

12.0(.)

l.l0

804.00

690.00

62 Sngu, pacotc com 500 gramas 50 Ircre 2.(X) r00.00

Snl rcfinâdo, c,' iodalo potássio.

confôrmc lcgislaçio- sem umidade.

acondicionado embal. polietilero
aló\ico. I kg

lt0

033

54

Pipocâ I)oce embalasem de 509r. tardo
com 50 unidadcs

58 Pirulito, pacote de 960 gr
Ingredientes: Xarope de llicose. açúcu'.

sordurr r eqetal hid«rgenadrr.

acidullntes- ácido citrico. ácido lático.

eflrrl\irlc.rntc5. lecitinl Jc w qir.

nrr)nocstcarato dc glicclila. corantcs.

rernrelho J0 (E129). indigotina (Eli2).
attl brilhante (E133). caramelo
(El-i0d)- arLlmxtizante. -\-ão conlénl
o lútco.

63

64 Sirlsicha - Carnc mecilnicamenLe

scpcrada dc arc c suino. água. pr'oteinl

de so-ja. sal iodado- amido- requlador de

acidcz- elicosc- cstabilizantc-

20 Pctc

l)cle

100 Kg

l]6.(p

1r8.00

1.i10.00

l0

5. t0

Icolldinrcntos naturuis. corontc naturul

antio\iJanIe e conser\ ante.I
6 5 SusDiro dorc cmbâlagcns conl 50

ut|i(lfldes
Iinxgre de \inho branco: 750 rrl 60 ( nicl l.t0 6(,-0066

0lt Clire I6.00 l]lt.(x)

I

i



rcsultantc da t'crmcntação acética do

\ inho; iscnto Jc corantcs rl.lil]ciai\,
ácidos orgânicos e minerâis estlanhos:

livre de sujidadcs, matcrial tcÍroso c

dctritos Jc rnimiris c \ ugcl.ris.

acondicionado em liasco plástico conr

tampa inviolável. henncticamcntc

fcchado.

67 Toucinho dcfunrâdo, tipo lracon t0 Kg 14.00 1.10,00

TOTAL R$ 69.154,00
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035NOVA SANTA BARBARA

ESTADo oo penaNÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara 28 de Junho de2013

DE - SECRETARTA DE SERV|ÇOS PUBLTCOS TNTERNOS

PARA: SETOR DE LIGITAçÕES

Venho por meio desta, encaminhar a previsão de gastos com
produtos alimentícios, para o 2o semestre de 2013, conforme anexo, para
atender as necessidades desta Secretaria.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

%.oryalo
Secretário lnterno

L

t)I
es

t:l"

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, CentÍo. Z 43.3266.1222, X - 86 250-000 NoYa Santa
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Secretaria de Serviços Púbicos lnternos.
PREVISAO PARA 6 MESES

ALIMENTOS

036,

2

Item Descrição Previsão
de

Compra

Unid Preço
Máximo
Unitário

PÍeço
Máximo

Total
01 Açúcar Cristal skg; Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com

aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose
mínimo dê 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P;

sem fermenlaçáo, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos
e detritos animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico.

45 Pcte 8,95

402,75
Bolacha (biscoito) doce sabor maisena, Composiçáo: farinha de
trigo, gordura vegetal hidrogenada, maÍgarina vegetal, amido de
milho, sal reÍinado, açúcar, Íermentos químicos, bicarbonato de
sódio, bicarbonato de amônio e estabilizante lecitina de soja,
Unidade de Fornecimento: pacote de 400 gramas, embal. polietileno

atóxico transparente, resistente, hermeticamente íechado.
Pcte 2,95

162.25
03 Bolacha (biscoito) salgado Àgua e Sal, Tipo: cream cracker,

Composição: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, amido,
extrato de malte, sal refinado, açúcar, fermentos químicos,

bicarbonato de amônio e estabilizante lecitina de soja, Unidade De
Fornecimento: pacote com 400 gramas Embalagem de polietileno

atóxico, resislente hermelicamente Íechado.
70 Pcte 2,95

206.50
04 Café torrado, moído, puro e forte, alto vácuo c/ selo pureza ABIC,

embal. 500 grames.
115 Pcte 7,50

862,50
05 Chá mate - Íolhas e talos tostados de erva-mate, para infusáo - Cx

200 gramas.
40 Caixa 3,00

120,00
UO Leite lntegral UHT Longa Vida, caixa com 12 embalagens de 01 litro

(12xí).
50 Caixa 25,80

1.290,00
Margarina vegetal com sal, cremosa c/ no min.60% de lipídios.
Comp.: óleo vegetais líquidos hidrogenados, água, sal, vitamina A,

estabilizante mono e digliceridios, conservador benzoato de sódio e
ou sorbato de potássio, acidulante ácido antioxidante, E D T A e
corante natural de urucum e cúrcuma. Embal. Pote plástico
polietileno leitoso alta densidade, Potê c/ 500 gramas

40 Pote 4,00

160.00
08 Milho para pipoca tipo í - Grupo: duro, amarelo, isento matérias

terrosas, parasitas, detritos animais/vegetais. Embal. polietileno

atóxico, transp. c/ 500 gr.

18 Pcte 2,05

36,90
Óleo de soja, lata com gooml 07 Lata 3,70 25,9009

Pão francês 50 gramas 200 Kg 6,40 1.280,0010

100 Pcte 3,'10

310,00

11 Rosquinha de Coco 4009: Biscoito doce sem recheio; rosquinha de

coco; de farinha de trigo, gordura vegetal, sal; açúcár e outras
substancias permitidas;

4.856,80TOTAL. R$

07

Í!'
?_z

ZILDA OLIVEIRA

a
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PREFEITURA MUNICIPAL
NovASANra nÁnrARA

Estado do Paraná

Nova Santa Bárbara, l8 de Julho de 2013.

DE - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho

PARA: Setor de Licitações

Venho por meio desta, encaminhar a previsão de gastos com Alimentos, para o 2o

semestre de 2013, conforme anexo, para atender as necessidades desta Secretaria.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Íjqldini úlainisú
Secretária do Bem Estar Social e do Trabalho

/L7
1



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Lista de Produtos Alimentícios para a Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social e
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Item Descrição Previsão

de

Compra

Unid Preço

Unit.
Preço

Total

0l Achocolatado em pó instantâneo, o rótulo
deve possuir todas as informações

nutricionais, modo de preparo, validade e

data de produção, indicações de consumo e

conservação. A quantidade indicada deve ser

exatamente a medida. Composição: Açúcar,

Cacau em pó, Maltodextrina, Sal refinado,

soro de leite em pó, aromatizantes, vitaminas

(PP, 86, B2, Bl. Bl2 e ácido folico) e

estabilizante lecitina de soja. Isento de soja

ou farinha, sujidades e materiais estranhos.

Porção 20g (2 colheres de sopa) : Valor
Energético 80 kcal. Embalagem 400 gramas.

100 Unid 1,86 186,00

02 Açúcar Cristal 5kg: Açúcar obtido da cana

de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro

próprios e sabor doce; com teor sacorose

mínimo de 99,3o/o P/P, admitindo umidade

máxima de 0,3o/o PIP; sem fermentação,

isento de sujidades, parasitas, materiais

terrosos e detritos animais ou vegetais;

acondicionado em plástico atóxico.

150 Pcte 8,45 1.267,5

0

03 Açúcar Refinado. Ingredientes: Origem

vegetal: sacarose de cana de açúcar pacote de

lkg

30 Pcte 2,18 65,40

04 Ameixa Seca sem caroço.Não Contem
Glúten. Pcte de 250gr

l0 Pcte 2,79 27,90

05 Amendoim cru embalagem de 500 gr. 40 Pcte 3,48 139,20

06 Arroz Agulhinha tipo 1 longo fino, c/ laudo

de classificação constando umidade máxima

l4oÁ e quebrados até 9,5oÁ, embal. polietileno

atóxico, transparente c/ 5 kg, Características

Físicas, Químicas, Biológicas e da

embalagem devem obedecer a legislação

Vigente.

80 Pcte 6,69 535,20

07 Arroz parboilizado tipo I longo fino, c/ 20 Pcte 7,93 158,60
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laudo de classificação constando umidade

máxima 14o/o e quebrados até 9,5 oÁ, embal.
polietileno atóxico, transparente, c/ 5 Kg,
Características Físicas, Químicas, Biológicas
e da embalagem devem obedecer a legislação

Vigente.

08 Atum sólido em óleo lata 170gr.
Ingredientes: Atum, óleo de soja, água, sal e

extrato vegetal em pó. Contem traços de soja.
Pode conter traços de aipo, gergelim e leite /
derivados. Não contem glúten.

100 Lata 3,86 386,00

09 Bala mastigável, sabores sortidos, pacote de

1kg

40 Pcte 5,83 233,20

l0 Bolacha (biscoito) doce sabor maisena,

Composição: farinha de trigo, gordura

vegetal hidrogenada, margarina vegetal,

amido de milho, sal refinado, açúcar,

fermentos químicos, bicarbonato de sódio,

bicarbonato de amônio e estabilizante lecitina

de soja, Unidade de Fornecimento: pacote de

400 gramas, embal. polietileno atóxico

transparente, resistente, hermeticamente

fechado.

200 Pcte 2,15 430,00

ll Bolacha (biscoito) salgado Agua e Sal,

Tipo: cream cracker, Composição: farinha de

trigo, gordura vegetal hidrogenada, amido,

extrato de malte, sal refinado, açúcar,

fermentos químicos, bicarbonato de amônio e

estabilizante lecitina de soja, Unidade De

Fomecimento: pacote com 400 gramas

Embalagem de polietileno atóxico, resistente

hermeticamente fechado.

200 Pcte 2,15 197,85

t2 Bolo com Recheio - creme branco ou doce

de leite, cobertura de glacê

100 Kg 17,20 1.120,0
0

13 Bombons, pacote 1kg, embalagem com
aproximadamente 46 unidades. Recheado

com creme de castanha de caju e coberto com
chocolate ao leite. Ingredientes: Açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, massa de cacau,

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, soro de leite em pó, manteiga de

cacau, castaúa de caju, farinha de soja,

amendoim, gordura vegetal, leite em pó

integral, gordura de manteiga desidratada,
leite em pó desnatado, sal. óleo de soja,

cacau, extrato de malte, emulsificantes:
lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato

30 Pcte 22 63, 678,90



PREFEITURA MUNIC!PAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ 040
e fermento químico bicarbonato de sódio e
aromatizante.

t4 Café torrado, moído, puro e forte, alto

vácuo cl selo pureza ABIC, embal. 500

gramas.

100 Pcte 6,17 617,00

15 Caldo de Carne em pó: Composto de sal,

amido, glutamato monossódico, açúcar; alho,

cebola, gordura vegetal, extrato de carne

bovina; em po; acondicionado em pacote de I
Kg.

02 Pcte 5,46 10,92

l6 Caldo de carne, com 6 tabletes l0 Caixa 7,24 12,40

t7 Caldo de galinha - concentrado em pó,

preparado à base de extrato de came de

frango, proteína vegetal hidrolisada,

condimentos. Composto de sal, amido,

glutamato monossodico, açúcar, alho, cebola

gordura vegetal composto de sal,

amido,glutamato monossodico, açúcar,

alho,cebola, Sordura vegetal, extrato de carne

de frango, acondicionado em embalagem

plástico com I kg. A embalagem deverá

conter externamente os dados de

identificação e procedência, informações

nutricionais, número do lote, data de

validade, quantidade do produto, número de

registro e atender as especificações técnicas

dos órgãos de vigilância sanitária.

02 Unid 5,46 10,92

l8 Caldo de Galinha, com 12 tabletes 10 Caixa 1,98 19.80

19 Caldo de Galinha, com 6 tabletes l0 Caixa 1,1 8 I 1,80

20 Canudo frito (salgado) vazio s/ recheio

pacote c/36 unid
30 Pcte 4,29 128.70

2t Carne bovina (acém 2".), sem osso,limpa,
sem nervos, sem tendões, sem aponervroses e

sem gorduras com características

organolepticas (cor, sabor, odor
característicos)/ Apresentar Certificado de

Inspeção Estadual/ Federal ou Municipal.
Embalada, devidamente identificada com
etiquetas internas de acordo com a

Legislação vigente e especificação de prazo

de validade.

90 Kg 11,29 l.0l6,l
0

22 Carne bovina (moída 2 ), limpa, sem

nervos, sem tendões, sem aponervroses e sem

gorduras, com características organolepticas
(cor, sabor e odor característicos). Apresentar

90 Kg l0,l 8 916,20

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 - Nova
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041Certificado de Inspeção Estadual/ Federal ou
Municipal. Embalada, devidamente
identificadas com etiquetas internas de
acordo com a legislação vigente e

especificaÇão de prazo de validade.
23 Chá mate - folhas e talos tostados de erva-

mate, para infusão - Cx 200 gramas.

130 Caixa 1,79 232,70

24 Coco Ralado - pacote 100 gramas. Val.
min. 6 meses. Ingredientes: polpa de coco

parcialmente desengordurada, desidratada.

Sem adição de açúcar.

40 Pcte 1,49 s9,60

25 Coxa e sobre coxa de frango 90 Kg 6,28 565,20

26 Creme de cebola, pacote 68 gr. 30 Pcte 2,59 77,70

27 Creme de Leite 200 gr 50 Unid 1,48 74,00

28 Creme para Chantilly Embalagem I (um)
litro- Ingredientes: Açúcar, óleo vegetal

hidrogenado, xarope de glicose, amido

modificado, proteínas do leite, emulsificantes

esteres de ácido acético e mono e

digliceridieos e aromatizantes.

l0 Unid 7,26 72,60

29 Delícia de queijo (salgado) 70 Kg 14,42 L009,4
0

30 Doce de Leite. Ingredientes: Leite, açúcar,
amido de milho, bicarbonato de sódio INS
500ii, conservante sorbato de potássio INS
202 e enzima lactase. Não Contém Glúten.
Pote de 4009r

60 Pote 2,47 148,20

3l Ervilha 200 gr: preparada com vegetais

selecionados, e produzida em conformidade

com a legislação vigente. Características

físicas, químicas, biológicas e de embalagem

deve rigorosamente seguir as nornas da

legislação correspondente. Embalagem

primária em latas com peso líquido e drenado

com 200 gr, impresso as identificações

completas exigidas por lei.

70 Lata 1,23 86,1 0

)./. Extrato de tomate, composição básica:

tomate, açúcar e sal. Embalagem lata

contendo 340 gramas.

50 Lata 7,49 7 4.50

JJ Farinha de Mandioca torrada tipo biju-
isento de materiais terrosas, parasitas detritos

animais ou vegetais e odores estranhos bolor

e umidade, pacote em polipropileno com I
kg

50 Pcte 2 72 136,00

34 Farinha de Trigo Especial c/ 5 Kg, Produto

composto de 100% farinha de trigo especial

80 Pcte 6,86 548.80

E - E-mail - licitacao(Zirnsb. pr. gov. br - Site - rvrvu. nsb'pt'.gov.br
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para consumo, obtido através da moagem de

trigo e enriquecida com ferro e acido folico.
Contem Glúten.

35 Feijão tipo 1. Isento de materiais terrosas,

parasitas detritos animais ou vegetais e

odores estranhos bolor e umidade,

embalagem de polietileno, atóxico,

transparente, resistente, c/ I kg.

100 Pcte 3,67 367,00

36 Fermento biológico embalagem 500 gr.
Fabricação recente.

05 Pcte 4.63 23.15

37 Fermento em pó químico, embalagem de

100 gr.
50 Unid 1,72 86 00

38 Fubá de milho amarelo, isento de materiais

terrosas, parasitas detritos animais ou

vegetais e odores estranhos bolor e umidade,

embalagem de polietileno, atóxico,

transparente, resistente, c/ I Kg.

80 Pcte 1,42 113,60

39 Gelatina em pó cl açucar, sabor morango,

embalagem cl 85 gramas. caixa com 36

unidades.

0l Caixa 17,18 17,18

40 Goiabada, embalagem de 500 gr 70 Unid 1,36 95,20

4l Goma de Mascar,com recheio líquido sabor
artificial de tutti-frutti, colorida
artificialmente.:Açúcar, xarope de glicose,
goma base, óleo vegetal, aromatizante,
umectantes: glicerina e triacetina, corante
artificial: vermelho 40, acidulante: ácido
cítrico. Não contém glúten. Valor energético:
l6kcal, Carboidratos: 49 Proteínas: 0g,
Gorduras totais: 0g, Gorduras saturadas: 0g,
Gorduras trans: 0g, Fibra alimentar: 0g,
Sódio:Omg, Valores diários com base em
uma dieta de 2.000 calorias. Embalagem: 1

caixa com 60 unidades individuais Peso

líquido: 300g

30 Caixa 5,38 161.40

42 Leite Condensado 395 gr 60 Unid ))q 137,40

43 Leite de coco. Ingredientes: Leite de coco,

estabilizante, INS 460i, espessante INS 466,

conservantes INS 211, tNS 223 e acidulante
INS 330. Não contém glúten. Vidro com 200

ml.

l0 Vidro 1,78 17,80

44 Leite em pó, integral, instantâneo, sem

adição de açúcar e soro, produto obtido por

desidratação do leite de vaca integral apto

para a alimentação humana mediante

processos tecnologicamente adequados. Na

informação nutricional o produto deve conter

100 Pcte 4.96 496,00

E - E-mail - I icitacaoi(irnsb.pr.gov. br - Site' r.r rvu. nsb. pr.gov.br
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carboidratos, proteínas, gorduras totais e

saturadas, sódio e cálcio. Embalagem de

papel metahzada, peso líquido de 400 gr.
45 Leite Integral UHT Longa Vida, caixa com

12 embalagens de 0l litro (12x1).
40 Caixa 20,28 81 1,20

46 Lingüiça calabresa defumada Ingredientes:

Came suína, carne bovina, came

mecanicamente separada de aves, touciúo,
proteína texturizada de soja, sal, leite em pó,

açúcar, pimentas: Calabresa e preta, extrato

de anoz fermentado, regulador de acidez

lactato de sódio (INS325), estabilizante

polifosfato de sódio (INS452i), realçador de

sabor glutamato monossódico (INS621,

antioxidantes: Eritorbato de sódio (INS316)

aromas: Natural de fumaça e de pimenta

preta, conservadores: Nitrato de sódio

(INS250) e nitrato de sódio (INS251) e

corante natural carmim (INSl20).

20 Kg 7,39 147,80

47 Macarrão Parafuso - Com ovos, normal,

vitaminado, composto de materia prima de

primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de

material terroso, parasitas. embalado em

pacotes com 500 gr aproximadamente. A
composição centesimal aproximada deverá

ser: proteínas : 12,59; lipídios :29; e

glicídios:73g

60 Pcte 1,75 105,00

48 Macarrão tipo espaguete seca, com ovos,

fabricada a partir de matérias-primas

selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade,

contendo como ingredientes básicos: fariúa
de trigo especial e ovos, sem adição de

corantes. Livre de matéria terrosa, parasitos,

larvas e detritos animais e vegetais. Cor:

ligeiramente amarelada, sabor e odor

característico. Tempo de cozimento: 10

minutos. Contendo peso liquido de 500gr.

60 Pcte 1,74 104,40

49 Maionese de 1o qualidade, em frasco

plástico emulsão cremosa obtida com ovos e

óleos vegetais com condimentos, substancia

comestível sem corante, 500 gr

40 Unid 1,85 74,00

50 Margarina vegetal com sal, cremosa c/ no

min. 607o de lipídios. Comp.: óleo vegetais

líquidos hidrogenados, água, sal, vitamina A,

estabilizante mono e digliceridios,

70 Pote 2,15 150,50
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044conservador benzoato de sódio e ou sorbato

de potássio, acidulante ácido antioxidante, E
D T A e corante natural de urucum e

cúrcuma. Embal. Pote plástico polietileno
leitoso alta densidade, Pote c/ 500 gramas

52 Massa para pastel rolo - embalagem de
5009 Ingredientes: Farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar,
urucum e cúrcuma (corantes naturais) e

sorbato de potássio (conservante). Contém
glúten.

l0 Rolo 3,85 3 8,50

53 Massa para pizza brotinho 4009
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, água, gordura suína,
fermento biologico, açúcar, sal, melhorador
de fariúa (emulsificantes monoglicerídeos
de ácido graxos comestíveis destilado,
enzimas alfa-amilasemaltogênica, alfa-
amilase fúngica, amiloglucosidase,
hemicelulose e farinha de soja
enzimaticamente ativa, amido modificado e

antiumectante carbonato de cálcio),
conservadores INS282 propionato de cálcio e

INS 202 sorbato de potássio. CONTEM
GLUTEN

l5 Unid 2,19 32,85

54 Milho para Canjiquinha (quirerinha):
primeira qualidade, beneficiado, polido,
limpo; isento de sujidades, parasitas e larvas,

admitindo umidade maxima de 14% por
peso; acondicionado em saco plastico

transparente atóxico, Embalagem de 500 gr.

60 Pcte 1,48 88.80

55 Milho para pipoca tipo I - Grupo: duro,

amarelo, isento matérias terrosas, parasitas,

detritos animais/vegetais. Embal. polietileno

atóxico, transp. c/ 500 gr.

60 Pcte 1,75 105,00

56 Milho Verde 200gr: em conserva (Grãos de

milho) selecionados, oriundos de plantas

sadias. A composição centesimal aproximada

deverá ser: proteÍnas: 3,7g; lipídios : l,4g;
e glicídios : l2,l5g. Produzido e embalado

dentro dos padrões legais. Produzido e

embalado conforme determina a legislação.

Acondicionado em latas, com peso líquido
drenado de aproximadamente 200 gr, com

rótulo contendo todas as informações do

produto conforme determina a legislação

vigente.

80 LaÍa 1,26 100.80
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04557 Mini Croissant (salgado) 80 14,3 8 1.150,4

0

58 Mini Pão francês 25 gramas (kilo) 100 Kg 5.22 522.00

59 Oleo de soja, lata com 900m1. 100 Lata 3,18 318,00

60 Paçoca de rolha de amendoim,
Ingredientes: Amendoim, açúcar, fécula de

mandioca, Farinha de mandioca,sal. Não

Contém Glúten pacote com 50 unidades

l0 Pcte 76,39 163,90

6t Pão francês 50 gramas 100 Kg 5,30 530,00

62 Peito de Frango embalagem fechada. 80 Kg 7 22 577,60

63 Pipoca doce embalagem de 15gr, fardo com
40 unidades

40 Fardo 13,35 534,00

64 Pirulito, pacote de 960 gr Ingredientes:

Xarope de glicose, açúcar, gordura vegetal

hidrogenada, acidulantes, ácido cítrico, ácido

lático, emulsificantes, lecitina de soja,

monoestearato de glicerila, corantes,

vermelho 40 (8129), indigotina (8132), azul

brilhante (E133), caramelo (El50d),

aromatizante. Não contem glúten.

40 Pcte 9,14 365,60

65 Pó para refresco com açúcar, vários

sabores (laranja, uva, morango, laranja,

tangerina, abacaxi e pêssego) pcte I Kg.

200 Pcte )57 s 14,00

66 Presunto cozido, fatiado 60 Kg 12.20 732.00

67 Queijo Mussarela Fatiada 60 Kg 15,32 919,20

68 Queijo parmesão ralado elaborado com

leite, fermento láctico, coalho, sal e

conservador ácido sórbico. Embalagem 50g

60 1,32 79.20

69 Refrigerante 2 litros fardo com 06

unidades - Agua gaseíficada, açúcar e extrato

vegetal de guaraná, aroma natural,

acidulante: ácido cítrico, conservadores:

sorbato de potássio e benzoato de sódio,

corante: caramelo tipo IV.

40 Fardo 12,36 494,40

70 Requeijão Cremoso Tradicional - 220gr,
Ingredientes: Creme de leite, leite desnatado,

soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal,

cloreto de cálcio, fermentos lácteos, coalho,

estabilizante polifosfato de sódio e fosfato

dissódico, conservante sorbato de potássio.

60 Unid 3,78 226 80

7t Rosquinha de Coco 4009: Biscoito doce

sem recheio; rosquiúa de coco; de fariúa de

trigo, gordura vegetal, sal; açúcar e outras

substancias permitidas ;

200 Pcte 2,05 410,00

72 Sal refinado, c/ iodato potássio, conforme 30 Pcte 1,36 40,80

E - E-mail - I icitacaoiiirnsh.pr.eov. br - Site - wrvrv. nsb'Dr.qov.br
8

Kg

Pcte
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I

legislação, sem umidade, acondicionado

embal. polietileno atóxico, 1 kg
73 Salsicha - Carne mecanicamente separada de

ave e suíno, âgua, proteína de soja, sal

iodado, amido, regulador de acidez, glicose,

estabilizante, condimentos naturais, corante

natural, antioxidante e conservante.

60 Kg 5 ?§ 3 15,00

74 Tempero pronto completo sem pimenta -

Preparado com matérias-primas sãs, limpas e

de boa qualidade. Constituído de uma mistura

de sal, alho, cebola e condimentos, sem

pimenta. Livre de matéria terrosa, de

parasitos, larvas e de detritos animais e

vegetais. Embalagem: - Primária: pote de

polietileno atóxico, resistente, contendo peso

líquido de 01 (um) kg.

l0 Unid 2 98 29,80

75 Toucinho defumado 4 Kg 9,78 39,12

76 Iogurte Com Polpa De Frutas sabor coco e
morango 5409 Bandeja com 6 unidades.

CONTEM GLUTEN.

40 bandeja 2,99 I19,60

Total 23.613,39
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coRRESponoÊrucrA rNTERNA

Nova Santa Bárbara, 23107 12013

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades
das secretarias municipais, por um período de 06 (seis) meses, num valor de
aproximadamente R$ 289.955,95 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e
cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ela a ditke
L

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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coRRESPoruoÊnctA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 2310712013, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para aquisição de gêneros alimentÍcios para suprir as necessidades
das secretarias municipais, por um período de 06 (seis) meses, num valor de
aproximadamente R$ 289.955,95 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e
cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

03 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
04.122.0070.2006 - [Vlanutenção das Atividades da Secretaria de Serviços
Públicos lnternos;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 340.

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
15.122.0100.2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços
Públicos Externos'
3390.30.00.00 - úaterial de Consumo; 590.

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
05.001 - Manutenção da Alimentação Escolar;
12.306.0210.2016 - Manutenção da Alimentação Escolar;
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 1320;
1 330;
05.005 - Manutenção da Alimentação lnfantil;
12.306.0290.2023 - Manutenção da Alimentação lnfantil;
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2020;
2030;

07 - Secretaria de Saúde;
07.001 - Fundo tVlunicipal de Saúde;
10.301 .0320.2026 - Manutenção do Fundo tVlunicipal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210; 2220;

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - [\íanutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do
Trabalho;
3390.30.00.00 - N/aterial de Consumo; 2560;
08.244.0400.2034 - l/anutenção dos Conselhos - CMAS, CTUDCA e CMI;
3390.30.00.00 - tt/aterial de Consumo;2640
08.002 - Fundo tVlunicipal de Assistência Social;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.1222, X - 86.250-000
Nova Santa Bétrbara, Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br
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08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo tVlunicipal de Assistência Social;
3390. 30.00.00 - Material de Consu mo; 27 80; 27 90; 2800; 2810; 2820; 2830;
08.003 - Fundo tt/unicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2990
08.243.0440.2038 - Manutenção do Conselho Tutelar'
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 3060.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 23 dejulho de 2013

Atenciosamente,

Laurita Campos
Contadora/CRC

049

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, g 43.3266.1222, X - 86.250-000

Nova Santa Birbara, Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2410712013.

Prezado Senhor,

Em atenção às correspondências expedidas pelas Secretarias
Municipais, solicitando a aquisição de gêneros alimentícios para suprir as
necessidades das mesmas por um período de 06 (seis) meses, num valor de
aproximadamente R$ 289.955,95 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e
cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) e informado pela Divisão de
Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da dotação:

03 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
04.122.0070.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços
Públicos lnternos;
3390.30.00.00 - Nlaterial de Consumo; 340.

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
15.122.0100.2009 - l\íanutenção das Atividades da Secretaria de Serviços
Públicos Externos'
3390.30.00.00 - úaterial de Consumo; 590.

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
05.001 - Manutenção da Alimentação Escolar;
12.306.0210.2016 - Manutenção da Alimentação Escolar;
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 1320;
1 330;
05.005 - Manutenção da Alimentação lnfantil;
12.306.0290.2023 - Manutenção da Alimentação lnfantil;
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2020;
2030;

07 - Secretaria de Saúde;
07.001 - Fundo tVlunicipal de Saúde;
'10.301 .0320.2026 - Manutenção do Fundo t\Iunicipal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2210; 2220;

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do
Trabalho;
3390.30.00.00 - ttíaterial de Consumo; 2560;
08.244.0400.2034 - [t/anutenção dos Conselhos - CMAS, CMDCA e CMI;
3390.30.00.00 - [\íaterial de Consumo;2640

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.1222 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

NOVA SANTA BARBARA
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08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2036 - [\Ianutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3390. 30.00.00 - Material de Consumo; 27 80; 27 90; 2800; 2810; 2820; 2830;
08.003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0430.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2990
08.243.0440.2038 - Manutenção do Conselho Tutelar'
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 3060.

lnformo ainda que pretende-se fazer um Registro de Preço dos
referidos produtos.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o

1 parecer jurídico

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

tne ditk

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043)3266.1222 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.56í .080/0001-60
E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data

de24 de Julho de 2013, visando emissão de parecer sobre o processo de licitação, referente à

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, sendo

que o valor aproximado e estimado será de R$ 289.955,95 (Duzentos e oitenta e nove mil,

novecentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) e a despesa será suportada

com recursos da Secretarias acima mencionadas, conforme informação prestada pelo

Departamento de Contabilidade do Município, atendendo ao contido no artigo 14, da Lei no

8.666/93.

Houve a manifestação do Departamento de Contabilidade do Município

indicando disponibilidade orçamentária, estando desta forma, cumprido o disposto no artigo 14, da

Lei no 8.666/93, o qual preceitua que: nenhuma compra ou serviço será feita ou contratada sem a

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu

pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiver dado causa.

Diante do preço máximo e para melhor aproveitamento do procedimento

sempre para garantir a maior competitividade e transparência possível, a licitação deverá ser feita

na modalidade de Pregão Eletrônico ou Presencial, nos termos da legislação em vigor, ou seja, da

Lei Federal no 8.666/93 e Lei Federal no 10.520 e Decreto 5.450.

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, 24 de Julho de 2013

Advogad
oAB/PR 48857
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coRREspottpÊwclA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREcÃo PRESENCIAL n" 0,4512013 - sRP,
que tem por objeto a aquisiçáo de gêneros alimentícios, normatização de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à ârea, de conformidade com a Lei Federal no 10.520, de
17 l07 l2OO2, Lei Federal no 8.666, de 2110611993, Republicada em
06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08 l2OOO, Decreto Federal n"
3.697 , de 2l I 12l2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria no OL1l2012, designando os
membros da Comissáo Permanente de Licitaçáo e Portaria no 056120ll,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e

onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para AS

Nova San 26107 l2Ot3.

pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Barbara, Paranit
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

AV|SO DE LrCrrAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 045/2013. SRP

O§&r

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos envelopes: Até 1410812013 às 13:30 horas.

lnicio do Pregão: 1410812013, às 14:00 horas

Preço Máximo: R$ 289.955,95 (duzentos e oitenta e nove mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco
centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas eín horário de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova Sanfa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencourt de hiloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br

Nova Santa Bárbara , 2610712013.

0
Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro
Portaria 05612011

.b6 r.080/C00t -60
PublicaCo

9-
e5

ü Édital

glut
1r,l r

1-.>

ç,

o ,L

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 'Ê 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@,nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

Assessoria Jurídica

Ref. Pregão Presencial no O45l2OLg - SRP - Aquisição de gêneros
alimentícios.

O presente Processo, bem como o Edital convocatório
atende às exigências da Lei Federal no 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei
Federal n' 8.666, de 2l 106lL993, Republicada em O6/07 11994, Decreto
Federal no 3.555 de 08 I 08 I 2000, Decreto Federal no 3.697 , de
2L I 12l2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara 013.

Qersira

sessora Jurídica
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NOVA SANTA BARBARA 058
ESTADO DO PARANA

EDTTAL oe pReoÃo pRESENctAL No 4sl20í3 - sRp
pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA sANTa eÁReane

AbeÉura: Dia 14/08/20í3, às 14:00 horas.
Protocolo dos envelopes: até às í3h30min, do dia 14lOOl2O13.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela Portaria no

056/201 1, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que rcalizatá licitação, na modalidade
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por item, destinado ao recebimento de propostas

objetivando o REGISTRO DE PREçOS para eventual aquisição dos itens relacionados no
ANEXO l: Aquisição de gêneros alimentícios, em conformidade com as Leis N" 10.520/02, N"
8.666 de 21106193 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal
no 041/2009 do dia 04/09/2009.

Os esclarecimentos de dúvidas a respeito deste Edital de Pregão Presencial deverão ser
efetuados mediante solicitação por escrito, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às
í2:00 e das í3:00 às í7:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou ainda pelo email
licitacao@nsb. or.qov. br

Não serão admitidas nesta licitação: empresas suspensas ou impedidas de licitar com a

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, as empresas que estiverem em regime de
falência, bem como os consórcios de empresas (qualquer que seja sua forma de constituição).
Somente poderáo participar desta licitação, firmas nacionais, individualmente cadastÍadas ou náo,

com o ramo de atividade compatível com o objeto do presente edital, não sendo admitido
consórcio.

A sessão pública do Pregão Presencial, será realizada às 14:00 horas do dia 14/08/20í3, no
prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Antonio Rosa de Almeida n" 130,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.

í. DO OBJETO
1 .'l . Constitui objeto desta licitaçâo o REGISTRO DE PREçOS, para eventual aquisição de
gêneros alimentícios, conforme especificado no ANEXO l, que integra o presente Edital.

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, Fonq 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.pr.eov.br

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Mo"?/es, 222 -
Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às 12:00 e das í3:00 às í7:00
horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-1222, ou ainda pelo email
licitacao(ônsb. pr.qov. br

'1.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a adquirir os itens relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé realizar licitaçáo

especíÍica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o

beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. '15, § 40, da Lei no 8.666/93 e suas

t
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posteriores alterações.

2.1

2. DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação

mentária:o

óes
Exercício da
despesa

Conta da despesa Funcional programática Fonte de
recurso

2013 340 03.001 .04.122.00702-006 0

2013 590 04.001 .1 5.122.01002-009 0

2013 05.001 .12.306.021 02-01 6 0

2013 1 330 05.001 . 1 2.306.021 02-01 6

02013 2020 05, 005. 1 2. 306. 02902-023
2013 2030 05.005. 1 2.306.02902-023 111

2013 2210 07.001 . 1 0.301 .03202-026
3032013 2220 07.001 . 1 0. 301 .03202-026

2013 2560 0

2013 2640 0

02013 2780
2013 2790
2013 2800
2013 2810 706

08. 002. 08. 244.04102-036 7342013
2013 08. 002. 08. 244.04102-036 741

2013 2990 08. 003. 08. 243. 04306-037 0

02013 3060 08. 003. 08. 243.04402-038

3. DAS TMPUGNAÇÕES AO EDTTAL

3.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatorio do Pregão

Presencial.
3.1 .1 . Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

3.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização

do certame.

4. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÃO, deverão

ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do

Paraná, até às í3h30min, do dia 1410812013, contendo no anverso destes (respectivamente) os

seguintes dizeres:

ENVELOPE No 0í - PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL NO 4512013. SRP

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.nr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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ENVELOPE N' 02. HABILITAÇ o
RAZÂO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL NO 45/20í3. SRP

4.2. Não será aceito. em qualquer hipótese. a participacão de licitante retardatário,
considerado este, aquelê que aDrêsentar os envelooes aDós o horário êstabelecido para a
entreqa dos mesmos. comDrovado Dor meio do protocolo da Prefeitura M. de Nova Santa
Bárbara

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulaçâo de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame.
5.í.'1. Caso seja designado outro Íepresentante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE CREDENCIAMENTO com
carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.
5."1.1.1. Na hipótese do item 5.1 ou 5.í.í, o representante deverá apresentar contrato social -
original ou cópia autenticada da empresa representada.
5.'l ."1 .2. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não haverá
necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de Habilitação.
5.2. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a

apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que possibilite a
conferência dos dados com os documentos informados no documento de credenciamento.
5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
5.4. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.
5.5. Serâo desconsiderados os documentos de credenciamento inseridos nos envelopes de
PROPOSTA e/ou HABILITAÇÃO.
5.6. Os licitantes deverão declarar que estão em situação regular perante as Fazendas Nacional, -
Estadual e Municipal, com a seguridade social (INSS e FGTS), bem como atendem às exigências
do edital quanto à habilitação jurídica, qualificaçáo técnica e econômico-financeira, conforme o
modelo do ANEXO Xl.
5.7. Declaração de Pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme o modelo do,-
ANEXO V.
5.8. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará na imediata
exclusão do respectivo credenciado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
5.9. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o que

dispõe a Lei Complementar Federal 12312006.

5.9.1 . Caso o licitante queira se valer do regime diferenciado disposto na Lei Complementar
Federal de no 12312006, deverá apresentar na sessão de licitação Certidão Simplificada da
Junta Comercial conforme a lnstrução Normativa de no í03/2007 do Departamento Nacional de
Registro do Comércio, além de firmar declaração conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura,

comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno porte. (modelo ANEXO Vl).
5.10. Não será permitida a participação da empresa no certame licitatório no caso dê não
existir representante credenciado pela mesma, presente no dia e hora designado para a

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.Dr.sov.br
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Sessão Pública do Pregão Presencial.

6. DA PROPOSTA
6.í. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll) e as
instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

l- O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA,
com as mesmas informações constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de preenchimento
de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente,
entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas informaçóes constantes na
proposta gravada em CD, constando:

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitação;
c) Descrição dos materiais cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l) e marca. A
não indicação da MARCA dos produtos implicará na desclassificação da empresa, face à
ausência de informação suficiente para classificação da proposta;
d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que náo deverá ser inferior a 60(sessenta) dias;
f) Prazo de entrega de no máximo 05 dias corridos a contar do recebimento da requisiçáo de
material;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
h) Data e assinatura do proponente.

lll - a não apresentação do arquivo digital (GD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver incompleto,
ou não for possível eÍetivar a leitura dos dados, implicará na desclassificação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado, bem
acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia alternativa
do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar
computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo da futura
contratada;
Vll - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que náo se enquadrem nas

especificações exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitações/Pregões, onde também encontram-se disponíveis o
Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE no 0í;
X - deverá ser observado quando dâ êlaboração da proposta: Prazo de Entrega; Local de
Entrega; Do Recebimento; Forma de Pagamento e Validade e ou Garantia dos produtos e ou
materiais. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar as informações

4

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes no 222, Csntro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacaoônsb.Dr.pov.br - www,nsb.or. gov.br
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sobre a qualidade e característica dos produtos e ou materiais, ofertados pelo licitante, através de
diligências ou vistorias,n /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários,
carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as
despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos mencionados nas Especificações,
constantes do ANEXO l, necessários ao completo fornecimento dos produtos e ou materiais,
licitados.

7. DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
7.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos relacionados
para habilitação (item 8), originais ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório
competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgáo da imprensa oficial, os quais

serão examinados pela Comissão de Licitaçáo.
7.1.1. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no

original ou em fotocópia, mas sua aceitação Íica condicionada à verificaçáo da autenticidade pela

lnteÍnet ou junto ao órgão emissor.
7.2. Documentos matri/filial: Os documentos apresentados deveráo estar em nome do licitante
responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo.
7.2.1. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentos deverão
estar em nome da matriz.
7.2.2. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à Íilial, todos os documentos deverão estar
em nome desta.
7 .3. P.azo de validade dos documentos:
7.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abeÉura da
sessão pública deste Pregão Presencial.
7.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo
período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

8, DA HABILITAçÃO:
8.1. REGULARIDADE FISCAL:
8.1 .1 . Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União);
b) Com a Fazenda Estadual (CeÉidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da

Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da

Secretaria da Fazenda Municipal); ..Àà
d) Com a Seguridade Social - CeÉidão Negativa de Débito - CND com o INSS. z1 \

:L?3i:5i:'r" 
de Garantia por rempo de serviço 

:Grs) 
- "* 

t':"0: de Reglçridade

í) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);/

8.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou

regularidade com apenas
entes ou órgãos indicados.

alguns tributos administrados pelas administrações fazendá dos

8.3. QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTAILEI 12.440t20111.
8.3.í - CeÉidão Negatíva de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos

5
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inadimplidos perantê a Justiça do Trabalho, mediante a apresentâção de certidão negativa, nos
termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 5.452,
de 1a de maio de 1943. (NR).

8.4. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7'DA CF
8.4.í. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso )«Xlll do art.7'da
Constituição da República Federativa do Brasil de í988, conforme o que disciplina o inciso V do
arl.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vll - (Declaração de Trabalho do Menor).

8.5. DECLARAÇAO DE TDONETDADE

8.5.1. Documento declarando que o Iicitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contrata
com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO Vlll.

8.6. DECLARAÇAO DE FATOS tMPED|T|VOS
8.6.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impêditivo da habilitação, emitida pelo
proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO lX.

9. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES JULGAMENTO
9.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes PROPOSTA e
HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

9.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas
presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessáo e anunciará as empresas que
apresentaram envelopes.
9.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao cÍedenciamento dos licitantes, nos termos do ltem 5 -
DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados na

declaração de que cumprem as condições de habilitaçâo, subitem 5.6 deste Edital e após,
encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e
protocolos.

9.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será
procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento.
9.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da
fase de lances verbais.
9.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alteÍado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvados

apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

9.6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou

multiplicaÇão.

9.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente

à Sessão do Pregáo Presencial;
9.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados

constantes dos documentos apresentados no envelope N" 2 - HABILITAçÃO;
9.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação, pois

poderáo ser preenchidos para a autorizaçáo de fornecimento.

9.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

9.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.

9.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, por item, será realizado

Rua Walfredo Bittcncourt de Moraes no 222, Cenro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubü4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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sorteio para determinaçáo da ordêm de oferta dos lances.
9.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais baixo
e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer lances verbais e
sucessivos, até a proclamação do vencedor.
9.10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçóes deflnidas no subitem 9.9, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
9. 1 I. Os lances deveráo ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 10 o/o (dez por cento), aplicáveis
inclusive em relação ao primeiro.

9.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenaçáo das propostas.

9.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.'Í4. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o Pregão
Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado,
comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços praticados no

mercado.
9.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preÇo

proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.
9.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do

envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 7 - DA
APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABTLITAçÃO E itEM 8 - DA HABILITAçÃO,
deste Edital.

9.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar

com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
9. 18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto
no subitem 9.17.
9.1 9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à

habilitaçáo do proponente, na ordem de classiÍicação, e assim sucessivamente, até a apuraçáo de

uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

9.20. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular,

conforme estabelecido no item 7 - DA APRESENTAçÃo DoS DoCUMENTOS PARA
HABILITAçÃO e item 8 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

9.21 . O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO apresentados pelos

demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Após inutilizará os mesmos.

9.22. Da Sessâo Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeiro,

equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

10. DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO
10.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por item,
desde que atendidas às exigências de habilitaçâo e especificações constantes deste Edital.
'10.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for considerada

vencedora.
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10.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto à
intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e posteriormente,
submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.
10.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será
o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para os
procedimentos de adjudicação e homologação.

íí. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1 1 .1 . Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
'1 1.2. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro seráo conhecidos nos termos
do inciso XVlll, do art. 4' da Lei n' '10.520, de 1710712Q02, devendo ser dirigidos diretamente ao
Departamento de Licitaçôes, e protocoladas na sede administrativa da Prefeitura, em horário
comercial.
11.3. Os recursos serão recebidos pela Comissão de Pregão, o qual poderá reconsiderar ou não
sua decisão em 24 (vinte e quatro) horas e encaminhá-los devidamente informados à autoridade
competente, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

11.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4. Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de
Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

í2. DO REGISTRO DE PREçOS
12.1 . Após a homologaçáo do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante a

assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos classificados do
certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros.

12.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter participado do

certame licitatóÍio, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta Íinal, como ato concreto,

tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não atendimento ou recusa em
fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na ordem
de classificação, desde que ao mesmo preço e condições da primeira colocada, sendo o
fornecimento dos materiais nas condições previstas neste edital e seus anexos.

12.3. A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de

Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo Íornecedor da Nota de Empenho emitida pela

Prefeitura.

12.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão soÍrer alteraçóes,
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obedecidas às disposiçôes contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

12.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composiçáo do novo preço. Na
análise da solicitação, dentre outros criterios, a Prefeitura adotará, além de ampla pesquisa de
preÇos em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo
Federal.

12.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os
preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

12.8. A deliberaçáo de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze)
dias. Nesse perÍodo é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços.

13. DA VIGÊNCIA
'13.í. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficial do Municipio de Nova Santa Bárbara.

í4. DAS OBRTGAçOES DA ADJUDTCATÁR|A
14.'1. A Adjudicatária obrigar-se-á a:
'14.1.1. Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela
Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada;
't4.1.2. Manterse regular (documentação obrigatória nâo poderá estar vencida) durante toda a

vigência da Ata de Registro de Preços;
14.1.3. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição que se
verificarem defeitos resultantes da fabricação, validades, montagem ou ainda que estejam em
desacordo com as especificações deste edital;
14.1.4. Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da aquisição do
objeto;
14.1.5. Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou
substitui-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos
sem ônus para a Prefeitura, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, desde que

os danos causados não sejam de responsabilidade da Prefeitura;
í4.'1.6 Para os materiais e ou produtos cotados que tenham prazo de validade, o prazo
remanêscente a paÉir da data de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento)
do prazo total da validade;

í5. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
15. 'l . A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pela Prefeitura, quando caracterizado o interesse público.
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15.2- O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
A pedido quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência dê casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compôem o custo do serviço.

15.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas no item 22, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa da Prefeitura, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata
de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçôes estabelecidas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

'15.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos
autos que deram origem ao registro de preços.

í6. DO CONTRATO
16.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de '1993, passando a substituí-los os
seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.
16.2. Se o classificado para o item náo apresentar situação regular quando da emissão da Nota
de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,
observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condições
propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das
sanÇões cabíveis previstas neste Edital.

í7. DAS CONDICÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
1 7.1 . A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) obedecer às seguintes exigências:
17.1.1. Fornecer material e ou produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de
preços, a partir de emitido o empenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado;
17.1-2. Os materiais e ou produtos cotados devem ser novos e de qualidade;

17.1.3. Para os materiais e ou produtos cotados que tenham prazo de validade, o prazo

remanescente a partir da data de entÍega náo poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do
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prazo total da validade;
17.1 .4. AssumiÍ inteira responsabilidade pela entrêga que efetuar, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,
obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais entregues;
17.1.5. Efetuar a troca imediata do material e ou produto entregue, objeto desta licitação, que
estiver fora das especificaçôes contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.
í 7.2. O licitante vencedor ficará obrigado a:

17.2.í. Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes deste Edital;
17.2-2. Nãto contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado;
17.2.3. Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregão Presencial, salvo se houver prévia
autorização da Administração da Prefeitura.

18. DO PRAZO DE ENTREGA
í8.'1. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorizaçáo
de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega náo seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante
inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

í9. DO LOCAL DE ENTREGA
19.1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçóes de
fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de
quaisquer responsabilidades.

20. DO RECEBIMENTO
20.1."1. Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
20.'1.2. Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado.
20.2. É ressalvada a Prefeitura a devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro das
especificações exigidas na licitação conforme especificações neste Pregão Presencial em
especial o seu ANEXO l; bem como do prazo de validade da mercadoria estabelecida nos termos
do edital, arcando o fornecedor com os custos da devolução.
20.3. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão
somente o recebimento da mesma pela Prefeitura, sendo sua confirmação definitiva condicionada
à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos materiais e ou produtos, relatórios ou

outros documentos que se fizerem necessários.
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2í. DO PAGAMENTO
21.1. Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada
da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto

ao FGTS.

21.2. DeveÉ constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora
do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

21.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

indenizaçóes, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos

termos deste Pregão Presencial.
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2í.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção
monetária.
21.5. O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS,
Certidão Negativa de FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de cópia
autenticada ou via internet.

22. DO VALOR
22.1. O valü total estimado para esta licitação será de R$ 289.955,95 (duzentos e oitenta e
nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme
Anexo I - Termo de Referência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei
8.666/93.
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23. DAS SANÇOES AOMTNTSTRATTVAS
23.'t. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem
a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e náo assinarem a Ata de Registro de Preços,
náo cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa
ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os
procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 10o/o (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensáo temporária do direito de licitar ou de contÍatar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 05 (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.

Vl - Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
23.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitaçóes, a contar da intimação do ato.
23.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, adviÍ de caso
fortuito ou motivo de força maior.
23.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de í0% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do
í.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso,
ate o máximo de '10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do
desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
23.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
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