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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 

 
 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO 
 
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2023 DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 
CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. A RELAÇÃO 
COM AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E PROCEDIMENTOS PARA 
ENTREGA ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO 
LICITATÓRIO." 
 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 62/PMBN/2022 
 

 
 

DATA DA ABERTURA: 30/11/2022 ÀS 14:00 min  
LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES 

 
EDITAL DE PREGÃO N.º 62/PMBN/2022 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria Municipal nº. 238 de 08 

de abril de 2021 e Portaria Municipal nº 284 de 17 de maio 2021 reunir-se-ão no dia, hora e local 
designados neste Edital, no Setor de licitações, na AV. Felipe Schmidt, 2070, Centro no município de 
Braço do Norte - SC, onde será realizada licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO, do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE" com o objetivo de 
“CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 
2023 DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS 
EDUCACIONAIS INFANTIS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS 
QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUOCESSO LICITATÓRIO.” O certame licitatório 
reger-se-á pelas disposições da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal 
nº. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar 147/2014, decreto Municipal Nº 41/2010 
de 07 de Outubro de 2010, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos. Desta forma, 
tendo em vista a licitação obedecer aos termos da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, à Lei nº 
8.666/1993: “Não se aplica a esta Licitação, nem às contratações dela decorrentes, a Lei nº 
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14.133/2021.”Fica, expressamente, autorizado o tratamento de uso de dados pessoais de que trata a 
Lei Geral de Proteção de Dados dos participantes do presente Processo de Licitação, para fins únicos 
e exclusivos que decorrem da Lei da Transparência e da Lei do Pregão, Lei nº 10.520/2002, e da Lei 
Geral de Licitações, Lei nº 8.666/1993, que regem o presente Edital.”  
 
a) Os envelopes contendo as propostas de preços e habilitações deverão ser protocolados no 
Departamento de Tributação/Protocolo até as 13:55 horas do dia 30 de Novembro de 2022, na sede da 
Prefeitura Municipal de Braço do Norte, situado na AV. Felipe Schmidt, 2070, Centro, Braço do 
Norte/SC, sendo que a abertura da sessão será realizada às 14:00 horas do dia 30 de Novembro de 
2022. Não haverá atendimento aos Sábados, Domingos e feriados. 
b) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e 
hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas  e  ou  enviadas 
por qualquer meio, anteriormente à data do vencimento. 
c) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a 
realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada para o 
primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação. 
 

1. DO OBJETO 
1.1. O presente Edital tem por objetivo: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
FORNECIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO 
DO NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E 
PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO", obedecendo integralmente os termos da minuta contratual 
(anexo I), Planilha com especificações e quantidades dos materiais (anexo II), demais anexos que 
independentemente de transcrição fazem parte integrante deste edital, e conforme condições 
constantes neste Edital. 
 

2. DA ABERTURA 
2.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um(a) Pregoeiro (a), a ser 
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
DATA DA ABERTURA: 30 DE NOVEMBRO 2022. 
HORA: 14h00min 
LOCAL: Setor de licitações da Prefeitura Municipal de Braço do Norte, na AV. Felipe Schmidt, 2070, 
Centro – BRAÇO DO NORTE – SC.  
 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1 - Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.   
3.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas interessadas que estejam cumprindo 
suspensão temporária ou possuir declaração de inidoneidade expedida por órgão público municipal, 
estadual ou federal, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em 
consórcio. 
 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do certame que 
pretendam ofertar lances, ou apenas acompanhar a licitação, com poderes gerais de representação, 
porém sem poderes para ofertar lances, deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, 
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devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com 
poderes para formulação de ofertas e lances verbais, se for o caso, nos termos previstos pelo inciso IV, do 
artigo 11, do Decreto n.º 3.555. 
4.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 
representada. 
4.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação dos seguintes documentos (estes 
documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da sessão do Pregão): 
I - documento oficial de identidade; (REPRESENTANTE LEGAL); 
II - procuração por instrumento público, particular ou credenciamento (assinatura com firma reconhecida 
em cartório), que comprove a capacidade de representação, inclusive com outorga de poderes para, na 
forma da lei, formular ofertas e lances de preços, se for o caso, e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, em nome da licitante, juntamente com cópia autenticada do contrato social e suas 
alterações ou ultima alteração consolidada e suas posteriores alterações. 
III - documentos comprobatórios, quando este for o caso, de ser o credenciado sócio da sociedade, com 
poderes para sua representação, ou titular de firma individual (atos constitutivos da pessoa jurídica, atos 
comprobatórios de eleição, declaração de firma individual, etc., conforme o caso).  
4.3.1- Caso seja representante de cooperativa de prestação de serviços, também deverá ser apresentada 
cópia da ata/assembleia de posse dos dirigentes. 
4.3.2 - Todos os documentos referentes a presente licitação deverão ser autenticadas por tabelião ou 
ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis), exceto os documentos 
referentes ao Credenciamento que poderão ser autenticados na hora. 
4.4 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos para tanto exigidos 
impossibilitará o credenciamento e, de conseqüência, impedirá a prática de qualquer ato inerente ao 
certame pela pessoa que não o obteve. 
4.5 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
4.6 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
4.7. Para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte que queiram se beneficiar da Lei 
123/2006 e sua alteração, deverão apresentar no credenciamento, CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
emitida pela JUCESC com emissão não superior 90(NOVENTA) dias contados do dia da 
presente licitação.  
OBS: PARA REALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, A EMPRESA PARTICIPANTE DEVERÁ 
APRESENTAR AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS ACIMA FORA DOS ENVELOPES NA PRESENTE 
SESSÃO PARA AVERIGUAÇÃO DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO. 
 
55..  DDAA  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPLLEENNOO  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  AAOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  

HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO..  

5.1 – Logo após o credenciamento as licitantes deverão Apresentar ao pregoeiro, a Declaração de 
Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – (Anexo V do Edital). 
5.1.1 - a declaração deverá conter nome ou razão social e endereço completo, telefone, fac-símile, e-
mail da licitante, bem como assinada por pessoa com poderes para tal; 
5.2 - Em caso de não apresentação da declaração citada no item anterior, poderá ser preenchida, 
através de formulário (Anexo V), na própria Sessão Pública, que poderá ser fornecido pelo Pregoeiro 
na sessão, que será assinado por pessoa presente com poderes para tal. Ou, ainda, poderá ser 
entregue na Sessão Pública caso esteja em poder de pessoa presente; 
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5.2.1. A licitante que não se fizer representar na sessão pública do pregão deverá entregar o 
documento solicitado no subitem 5.1. fora dos envelopes ou em um terceiro envelope, contendo no 
anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 03 – declaração de que cumpre plenamente as condições de 
habilitação. O não atendimento deste quesito, importará na não aceitação da proposta. 
5.3 - Não atendidos os itens anteriores (5.1 e 5.2), implicará na imediata exclusão da licitante do 
certame, valendo este item para licitantes credenciadas ou não; 
5.3.1 - em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda do 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o final da Sessão, momento que poderá ser devolvido, 
importando na preclusão do direito de participar da licitação, restando à Administração inutilizar os 
envelopes se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1- Apresentar os documentos da proposta e da habilitação, em envelopes distintos que passamos a 
chamar de ENVELOPE Nº. 1, ou  envelope  da  "PROPOSTA DE PREÇO",  e o ENVELOPE Nº.  2,  ou 
"DOCUMENTAÇÃO  DE  HABILITAÇÃO"  no local, data e horário indicados neste Edital, na forma dos 
incisos I e II a seguir: 
 
I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 
ENVELOPE N.º 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 62/PMBN/2022 
LICITANTE: 
CNPJ:  
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
 
II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
ENVELOPE N.º 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 62/PMBN/2022 
LICITANTE: 
CNPJ:  
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
 
6.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados: no 
original; ou por cópia com autenticação procedida por tabelião; por servidor designado pela Administração 
Municipal; ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis). 
 
6.3.1- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 
referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial 
do Brasil. 
6.3.2 - Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados 
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
6.3.3 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer os materiais, objeto da presente licitação. 
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6.4 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias 
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas 
como forma de ilustração das propostas de preços.   
6.5 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente 
Edital por irregularidade, protocolando o pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para a 
realização do Pregão, no protocolo geral da Prefeitura Municipal de BRAÇO DO NORTE ou pelo sistema 
1DOC: https://servicos.bracodonorte.sc.gov.br/index/detalhes/codServico/8147, cabendo ao Pregoeiro 
decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas (para esclarecimentos) e 02 (dois) dias úteis que 
antecedem a licitação (impugnações). Demais informações poderão ser obtidas através do telefone 
(0XX48) 3658- 2222 ou pelo e-mail: licitacaobn@hotmail.com.  
6.6 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou 
irregularidade supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de 
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 
certame. 
6.7 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório 
ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
6.8 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
se necessário. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 1) 
7.1 - O envelope “Proposta de Preços” deverá conter a proposta de preços da licitante, que deverá atender 
aos seguintes requisitos: 
7.1.1 ser apresentada em formulário próprio contendo, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no 
idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas 
com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando os preços propostos 
expressos em Real (R$), em algarismos arábicos, e sendo o valor final por extenso, devendo suas folhas 
serem rubricadas;  
7.1.1.1. apresentar, anexo a proposta em formulário, Pen-Drive ou CD-room,  extraído do sistema 
Betha Compras/Auto Cotação do município de BRAÇO DO NORTE. 
7.1.2. os preços propostos completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do 
objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros que incidam ou venham 
a incidir sobre o objeto licitado, constantes da proposta; 
7.1.3. constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a 
contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa será considerado como tal; 
7.1.4. indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da 
empresa que efetivamente irá prestar o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e 
endereço eletrônico ("e-mail"), este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária, 
agência e banco. Os dados referentes à conta corrente, banco e agência poderão ser informados na fase 
de contratação; 
7.1.5. A proposta poderá ser apresentada para um item ou para tantos quantos sejam de 
conveniência da licitante, dentro dos quantitativos máximos previstos, estando também o objeto 
contratual da empresa ofertante pertinente ao seu ramo de atividade, compatível com o objeto 
da licitação conforme item 1.1. (Lei 8.666/93, Art. nº 29, Inciso II); 
7.1.5.1. Os valores unitários a serem apresentados deverão constar com no máximo de duas casas 
após a virgula, se não for apresentada a segunda casa esta será considerada "0" (zero). 
7.1.6. indicar a marca dos materiais ofertados, sob pena de desclassificação;  

https://servicos.bracodonorte.sc.gov.br/index/detalhes/codServico/8147
mailto:licitacaobn@hotmail.com
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7.1.7. conter Nome, R.G. e CPF do signatário, sua função e/ou cargo na empresa, tudo de modo 
legível. 
7.2 - Ocorrendo discrepância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados 
os valores por extenso. Ocorrendo discrepância entre o valor unitário e total para o objeto do Edital, será 
considerado o valor unitário. 
7.3 - Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7.4 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas 
de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 
7.5 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica 
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 
observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
7.6 - A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos dos materiais 
necessários à entrega do objeto em perfeitas condições de uso. 
7.7 - As propostas porventura sem data, serão consideradas emitidas para o dia do vencimento desta 
licitação.      
7.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 
 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2) 
8.1. O licitante deverá apresentar os documentos a seguir descritos, em original, fotocópia autenticada por 
Tabelião, por servidor designado pela Administração Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da 
Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis), todos da sede da proponente, em única via: 
8.1.1 Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da não ocorrência de fatos impeditivos 
para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei n° 
9.648/98, conforme modelo (anexo III). 
8.1.2 Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, 
da Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº 9.854/99, conforme modelo (anexo IV).  
8.1.3 Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de 
empresa pública e de sociedade de economia mista (anexo VII). 
 
8.1.4. Relativos à Habilitação Jurídica. 
A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 
a. registro comercial, no caso de empresa individual; 
b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição 
de seus administradores; 
c. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 
d. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
8.1.5. Relativos à Regularidade Fiscal: 
a. Prova de inscrição no Cadastro  Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativa ao domicílio ou sede 
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do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou Alvará de 
funcionamento; 
c. prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
d. prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
e. Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos a Tributos Federais, à Divida Ativa da União e INSS, 
na forma da lei;  
f. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 
Caixa Econômica Federal; 
g. Certidão Negativa de Débito Trabalhista; (CNDT); 
h. Alvará Sanitário 
i. Consulta da Empresa e dos Sócios da Empresa participante, com detalhamento das Sanções 
Vigentes ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc 
 
8.1.6. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
a. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelos sistemas ESAJ e EPROC, dentro de seu 
prazo de validade.  
 
8.1.7. Relativos à Qualificação Técnica: 
Apresentação de atestado de capacidade técnica, em original ou cópia autenticada, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, informando a aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da 
apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica para atendimento ao objeto da 
presente licitação. 
 
8.2. Disposições Gerais da Habilitação 
8.2.1. Serão feitas consulta ao serviço de verificação de autenticidade das Certidões emitidas pela 
Internet, ficando as proponentes dispensadas de autenticá-las.  
8.2.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
8.2.3. Na ocorrência de a documentação de habilitação não estar completa e correta e contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital de Licitação e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 
 
9. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
9.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, 
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a 
sessão, receberá, em envelopes devidamente lacrados (colados), a documentação exigida para Proposta 
de Preços e Habilitação, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo 
registradas em ata os nomes das licitantes. 
9.2 - Depois de recebidos os documentos pelo Pregoeiro na forma do subitem 9.1 e dado início à abertura 
dos envelopes, não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 
9.3 - Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas de preço, sendo feita sua 
conferência e rubrica, pelo pregoeiro, equipe de apoio e participantes devidamente credenciados. 
9.4 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
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10. DO JULGAMENTO 
10.1 - Divisão por etapas para ordenamento dos trabalhos 
10.1.1 - O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (proposta de preços e habilitação), e 
obedecerá ao critério do MENOR PREÇO POR LOTE: 
I – a etapa de credenciamento dos representantes legais das empresas participante, podendo haver 
apenas um representante por empresa;  
II – a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as 
licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais das 
licitantes classificadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao objeto e valor; 
III – a etapa de habilitação, declaração da licitante vencedora e adjudicação, que compreenderá a 
verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante 
classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital, 
esta etapa compreenderá também a declaração da licitante vencedora do certame e a adjudicação. 
10.2 - Etapa de Classificação de Preços. 
10.2.1 - Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.  
10.2.2 - O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de 
preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 
10.2.3 - O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as 
licitantes. 
10.2.4 - O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de 
menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 
10.2.4.1 - O valor máximo, em Reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, 
conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço. 
10.2.5 - Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços classificadas conforme o 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 3 (três), para que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
10.2.6 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das 
licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
10.2.7 - O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas a apresentar, individualmente, 
lances verbais, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, 
em ordem decrescente de valor. 
10.2.8 - Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 
10.2.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão 
da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada 
para classificação, no final da etapa competitiva. 
10.2.10 - Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
10.2.11 - Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
10.2.12 - Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital. 
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10.2.13 - Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances 
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão. 
10.2.14 - Nas situações previstas nos subitens 10.2.8, 10.2.11 e 10.3.4, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido preço melhor. 
10.2.15 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades constantes, deste Edital. 
10.2.16 - Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais, condicionada a 
prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 
10.2.17 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta. 
10.3 Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação. 
10.3.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 deste Edital, e sendo aceitável a proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos "Documentos 
de Habilitação" desta licitante. 
10.3.2 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na 
presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas. 
10.3.3 - Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe dado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de 
recursos, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese da existência de recursos. 
10.3.4 - Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro.     
10.3.5 - Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, 
a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma 
assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representante(s) credenciado(s) da(s) 
licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 
10.3.6 - Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de 
empenho e/ou assinado o contrato pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes 
à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.  
10.3.7. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO POR LOTE, 
desde que atendidas as exigências de habilitação e especificações constantes deste Edital. 
10.3.8. Atendidas as condições de julgamento, a adjudicação será feita a licitante cuja proposta seja 
considerada vencedora.  
 
11.  Do recurso, da homologação e do registro dos preços  
11.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para sua apresentação no protocolo geral da 
Prefeitura Municipal de BRAÇO DO NORTE ou pelo sistema 1DOC: 
https://servicos.bracodonorte.sc.gov.br/index/detalhes/codServico/8147, ficando as demais licitantes desde 
logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos..  
11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. Ou seja, não 

https://servicos.bracodonorte.sc.gov.br/index/detalhes/codServico/8147
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serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão recebidas as 
petições de contra-razões intempestivamente apresentadas.  
11.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente.  
11.4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  
11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de 
Registro de Preços, onde fica definido para realização da assinatura da ata até 03 (três) dias úteis após 
o certame.  
11.6 - A ata de registro de preços será formalizada, com observância das disposições do Decreto 
municipal nº 197/2006, e será subscrita pela autoridade que assinou/rubricou o edital.  
11.7 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.  
11.8 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o 
caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.  
11.9 - Este processo por se tratar de Pregão com Registro de Preço não esta obrigado a consumir ou 
executar todas as quantidades mencionadas no ANEXO II do Edital, por se tratar de mera expectativa 
prevista de consumo/execução pelo Departamento solicitante, podendo ser superior ou inferior ao 
informado, conforme previsto no art. 9, incisos II e III e art. 22, Parágrafos 3º e 4º do Decreto Federal nº 
7.892 de 23 de janeiro de 2013. 
 
12. Do prazo de validade e do cancelamento do registro de preços  
12.1 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 
publicação da respectiva Ata.  
 
12.2 - O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no artigo 
13 do Decreto municipal nº 41/2010.  
 
13 - DO CONTRATO 
13.1 Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte do Contrato que 
vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, na Proposta de 
Preços do licitante vencedor e na Nota de Empenho. 
13.2 Após a homologação deste certame, o licitante adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato, nos termos da Minuta 
constante do Anexo I deste Edital. 
13.3 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 
do licitante adjudicatário e aceita pela Administração municipal de Braço do Norte. 
13.4 Se o licitante vencedor convocado, dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar-se a 
assinar o Contrato, conforme disposto no inciso XXIII, do art. 4º, da Lei nº. 10.520/2002, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital e seus Anexos, podendo o Pregoeiro, ainda, 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor, sendo este declarado 
vencedor, na forma dos incisos XVI, XVII da Lei em comento. 

 
14.  Das Penalidades 
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14.1 A recusa da assinatura do Contrato e/ou desistência na entrega dos materiais contratados e/ou 
inadimplemento parcial de obrigação contratual, implicam nas seguintes sanções, podendo ser 
cumulativas: 
14.1.1 Multa na ordem de 10% (dez por cento), sobre o valor da proposta adjudicatária. 
14.1.2 Advertência. 
14.1.3 Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Braço do Norte, e conseqüente 
Declaração de Inidoneidade, exarada pelo Secretário Municipal de Administração, para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição. 
14.1.4 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, enquanto esta não tenha pago a 
multa imposta pela CONTRATANTE. Fica possibilitada a compensação da multa com eventuais 
pagamentos que sejam devidos a empresa contratada. 
 
15 - Do Pagamento 
15.1 O pagamento será realizado até o 12º (Décimo Segundo) dia de cada mês após a entrega do 
objeto da presente licitação. Para se efetivar o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar nas 
Secretarias, até o décimo segundo dia do mês posterior a entrega do objeto licitado, a nota fiscal/fatura 
devidamente atestada por servidor encarregado da fiscalização da entrega dos materiais. 
15.2  A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 
conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 
15.3 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
15.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias. 
15.5 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.6 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta das seguintes 
Dotações: 
 
ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO 

UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

PROJ./ATIV.: 2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAM DE MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL) 

CODIGO REDUZIDO: 63 E 64 

PROJ./ATIV.: 57 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAM DE MERENDA ESCOLAR (INFANTIL)  

CODIGO REDUZIDO: 61 E 62 

 
16. OS ENCARGOS 

16.1- Incumbe a Contratante: 
I – acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva 
realização da ENTREGA DOS MATERIAIS, objeto desta licitação. 
II – efetuar os pagamentos à Contratada. 
III – aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais. 
16.2 - Incumbe à Contratada, além de outras incluídas neste Edital e seus Anexos: 
I - realizar o fornecimento dos materiais, objeto da presente licitação, nos prazos previstos conforme 
Edital; 
II - pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 
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indiretamente, sobre os materiais fornecidos;   
III - substituir, sem custos adicionais e no mesmo prazo definido para os materiais rejeitados, recusado 
pela fiscalização do contrato; 
IV - atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto da 
contratação; 
V - manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação. 
VI - assumir todos os gastos e despesas que fizer, para o adimplemento das obrigações decorrentes da 
contratação, tais como: transportes e demais custos que se fizerem necessários para o fornecimento dos 
materiais.  
 
17. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
17.1- Representante da Prefeitura de Braço do Norte, Secretaria Municipal de Educação Nivea Willemann 
Rocha, ou por mais servidores representantes da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, especialmente 
designados pelo Prefeito.  
17.2 - A fiscalização será exercida no interesse da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e não exclui nem reduz 
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
17.3 - Estando materiais licitados em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados 
pela fiscalização do contrato e enviados ao Departamento Financeiro, para o devido pagamento. 
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1- A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração Publica, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais 
cominações legais.  
18.2 - Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às 
seguintes penalidades: 
I - advertência; 
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas 
Federais, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, a ser preenchido de 
acordo com instruções fornecidas pela Contratante):   
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do 
mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega dos materiais no prazo total compreendido pelo 
prazo contratual de entrega estabelecido na cláusula segunda do Contrato. 
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência. 
c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, 
caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à 
data da comunicação formal do defeito; 
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante 
adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso os 
materiais não ser entregue a partir da data aprazada. 
18.3 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
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ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados 
da respectiva intimação. 
18.4 - No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. 
18.5 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da 
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, 
o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
 
19. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
19.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93. 
 
20. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS, PRAZOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

20.1.Locais de entrega:  - Escola Professor Antônio Rohden, Avenida Presidente Getulio Vargas, n° 780, 
Centro; Escola Adolfo Wiggers, Rua Dona Leopoldina, s/n°, São José; Escola Atílio Ghisi, Rua Antônio Isidoro, 
n° 105, Lado Da União; Escola Pedro Marcolino Gesser, Rua João Blomer Filho, s/n°, Vila Nova; Escola João 
Batista Da Silva, Rua Manoel Pedro Maia, n° 849, Floresta; Escola Matilde Niehues Philippi, Rua Augusta Aguiar 
Danielski, s/n°, São Januário; CEI Algodão Doce, Rua Manoel Pedro Maia, n° 739, Floresta; CEI Nossa Senhora 
Das Graças, Rua Cônego Valentin Oenning, n° 2652, Nossa Senhora Das Graças; CEI Ana Alice Da Silva, Rua 
Jorge Manoel Martins, n° 121, Sertão Do Rio Bonito; CEI Ana Rohling Wiggers, Rua Itamar Beckauser, n° 233, 
São Basílio; CEI Ântonio Volpato, Rua Expedicionario Luiz Coan, s/n°, União; CEI Adriana Aparecida Viana, Rua 
Governador Jorge Lacerda, s/n°, Centro; CEI Bela Vista, Pedro Philippi, n°32, Trevo; CEI Rosa Mota De Souza, 
Rodovia SC KM 370, Alto Travessão; CEI Edith Della Giustina Gesser, Rua Clemente Coan, s/n°, Nossa 
Senhora De Fatima; CEI Favinho De Mel, Rua Luiz Ghizoni, n° 78, Santa Augusta; CEI Isaura Uliano Sombrio, 
Rua Irineu Bornhausen, s/n°, Costódio Sombrio; CEI Mãe Joaquina, Rodovia SC 370 KM 195, n° 191, 
Travessão; CEI Mundo Encantado, Estrada Geral Baixo Pinheiral, s/n°, Baixo Pinheiral; CEI São Francisco, Rua 
Jacinto Bianco, n° 258, São Francisco; CEI Vila Nova, Rua Ângelo Volpato, n° 471, Vila Nova; CEI Pequeno 
Principe Rua Jacob Batista Uliano, n°922, Centro; São Januário, Rua Rodolfo Rogério Philippi, São Januário. 

 

20.2. Os produtos licitados deverão ser entregues conforme descrito abaixo: 

• Os produtos licitados deverão ser entregues conforme descrito abaixo: 

• Os hortifrutigranjeiros – uma vez por semana (terça-feira); 

• O leite – duas vezes por semana até as 12:00hrs (segunda e quarta-feira); 

• A bebida láctea – duas vezes por semana (segunda-feira e quarta-feira); 

• Alimentos estocáveis – semanalmente (terças-feiras); 

• As carnes – semanalmente (terças-feiras); 

• Pão – conforme necessidade (o pão deverá ser entregue até as 08:00h.) 

 

• O horário de entrega dos produtos deverá ser entre 06h30min e 18horas (essas datas poderão sofrer 

alterações previamente avisadas quando as mesmas coincidirem com feriados ou pontos 

facultativos, ou conforme necessidade da Secretaria da Educação e Desporto) 

 

• Os entregadores deverão seguir as regras citadas abaixo: 

• Usar uniforme completo do fornecedor (sapato fechado, calça comprida, camiseta ou jaleco fechado, 

touca ou boné); 
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• Ter boa higiene pessoal (unhas curtas, barba aparada); 

• Utilizar álcool 70% para a higiene das mãos durante as entregas; 

• Repor no mesmo dia os produtos que faltaram na hora da entrega;  

• Trocar os produtos que apresentarem alguma imperfeição ou não estiverem dentro das especificações 

da licitação; 

• As entregas devem seguir o mesmo itinerário, para que os produtos cheguem sempre no mesmo 

horário; 

 

• Os critérios de higiene no transporte de alimentos deverão obedecer aos seguintes requisitos: 

• Os veículos de transporte de alimentos deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e 

higiene; 

• É proibido manter no mesmo local, ou transportar no mesmo compartimento de um veículo, alimentos e 

substâncias estranhas que possam contaminá-los ou corrompê-los; 

• Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e animais; 

• As caixas e embalagens utilizadas para o transporte dos produtos deverão estar em bom estado de 

conservação e higiene;  

• As caixas e embalagens não poderão ser trocadas com as da entidade. 

 

20.3. Caso não seja entregue o objeto do certame no prazo ao subitem 20.1, a empresa licitante será 
multada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso e mais as penalidades cabíveis na lei de 
licitação, contrato e demais disposições deste Edital. 

 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem comprometimento 
da segurança da contratação. 
21.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a 
realização da sessão pública deste Pregão. 
21.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
21.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 
21.5 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não 
implicarão direito à contratação. 
21.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
PREFEITURA Municipal de Braço do Norte, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
21.7- O Prefeito Municipal de BRAÇO DO NORTE /SC poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos 
termos do art. 49 da Lei n.° 8.666/93. 
21.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este 
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
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21.9 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da 
Comarca de BRAÇO DO NORTE /SC, Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. 
21.10 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos. 
21.11 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
21.12 - Fazem parte integrante deste Edital: 
Anexo I - Minuta Contratual; 
Anexo II - Modelo de Proposta (Especificações e quantidades); 
Anexo III - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação (modelo); 
Anexo IV - Declaração de cumprimento do Disposto No Inciso XXXIII Do Art. 7o Da Constituição 
Federal (modelo); 
Anexo V - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (modelo); 
Anexo VI - Ata de Registro de Preço; 
Anexo VII - Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa (modelo). 

 
21.13. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, poderão ser 
obtidos de segunda a sexta-feira, no Departamento de Compras do Município de BRAÇO DO NORTE 
na AV. Felipe Schmidt, 2070, centro, no horário das 13h00 às 18h00min.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRAÇO DO NORTE /SC, 07 DE NOVEMBRO DE 2022. 
 
 
 
 

ROBERTO KUERTEN MARCELINO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022 
EDITAL DE PREGÃO 62/PMBN/2022 

 
ANEXO I - MINUTA CONTRATUAL 

 
CONTRATO Nº ........./2022 
CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÂMBULO 
CONTRATANTES 
 
O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 
82.926.551/0001-45, sediada na AV. Felipe Schmidt, nº 2070, Centro, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. ROBERTO KUERTEN MARCELINO, doravante denominado CONTRATANTE, 
e a empresa.........................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº ................, com sede à rua ................, nº ........., bairro ................na cidade de ..................., 
representada neste ato pelo Sr. ...............,doravante denominada CONTRATADA, pactuam entre si as 
cláusulas à seguir: 
LOCAL 
Lavrado e assinado em Braço do Norte, na sede da Prefeitura Municipal de Braço do Norte, situada na 
AV. Felipe Schmidt nº. 2070, Centro, Braço do Norte/SC. 
 
FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICAÇÃO 
Este contrato decorre do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 62/2022, 
Processo Licitatório nº. 100/2022, homologado em ......../........./........, em conformidade com o que 
consta do processo licitatório em anexo, que fica fazendo parte integrante do presente instrumento, 
sujeitando-se as partes contratantes às suas cláusulas e às normas da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, 
inclusive quanto aos casos omissos, vinculando-se também, a proposta vencedora ao Edital, que 
também é parte integrante da presente avença, tendo em vista a contratação obedecer aos termos da 
Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/1993: “Não se aplica a este Contrato a Lei nº 
14.133/2021.”;  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO CONTRATO 
O presente Contrato tem por objetivo: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
FORNECIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO 
DO NORTE/SC”, obedecendo integralmente os termos da minuta contratual (anexo I), Planilha com 
especificações e quantidades dos materiais (anexo II), demais anexos que independentemente de 
transcrição fazem parte integrante deste edital, e conforme condições constantes neste Edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA 
3.1. Escola Professor Antônio Rohden, Avenida Presidente Getulio Vargas, n° 780, Centro; Escola Adolfo 
Wiggers, Rua Dona Leopoldina, s/n°, São José; Escola Atílio Ghisi, Rua Antônio Isidoro, n° 105, Lado Da União; 
Escola Pedro Marcolino Gesser, Rua João Blomer Filho, s/n°, Vila Nova; Escola João Batista Da Silva, Rua 
Manoel Pedro Maia, n° 849, Floresta; Escola Matilde Niehues Philippi, Rua Augusta Aguiar Danielski, s/n°, São 
Januário; CEI Algodão Doce, Rua Manoel Pedro Maia, n° 739, Floresta; CEI Nossa Senhora Das Graças, Rua 
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Cônego Valentin Oenning, n° 2652, Nossa Senhora Das Graças; CEI Ana Alice Da Silva, Rua Jorge Manoel 
Martins, n° 121, Sertão Do Rio Bonito; CEI Ana Rohling Wiggers, Rua Itamar Beckauser, n° 233, São Basílio; 
CEI Ântonio Volpato, Rua Expedicionario Luiz Coan, s/n°, União; CEI Adriana Aparecida Viana, Rua Governador 
Jorge Lacerda, s/n°, Centro; CEI Bela Vista, Pedro Philippi, n°32, Trevo; CEI Rosa Mota De Souza, Rodovia SC 
KM 370, Alto Travessão; CEI Edith Della Giustina Gesser, Rua Clemente Coan, s/n°, Nossa Senhora De Fatima; 
CEI Favinho De Mel, Rua Luiz Ghizoni, n° 78, Santa Augusta; CEI Isaura Uliano Sombrio, Rua Irineu 
Bornhausen, s/n°, Costódio Sombrio; CEI Mãe Joaquina, Rodovia SC 370 KM 195, n° 191, Travessão; CEI 
Mundo Encantado, Estrada Geral Baixo Pinheiral, s/n°, Baixo Pinheiral; CEI São Francisco, Rua Jacinto Bianco, 
n° 258, São Francisco; CEI Vila Nova, Rua Ângelo Volpato, n° 471, Vila Nova; CEI Pequeno Principe Rua Jacob 
Batista Uliano, n°922, Centro; São Januário, Rua Rodolfo Rogério Philippi, São Januário. 

 

3.2. Os produtos licitados deverão ser entregues conforme descrito abaixo: 

• Os produtos licitados deverão ser entregues conforme descrito abaixo: 

• Os hortifrutigranjeiros – uma vez por semana (terça-feira); 

• O leite – duas vezes por semana até as 12:00hrs (segunda e quarta-feira); 

• A bebida láctea – duas vezes por semana (segunda-feira e quarta-feira); 

• Alimentos estocáveis – semanalmente (terças-feiras); 

• As carnes – semanalmente (terças-feiras); 

• Pão – conforme necessidade (o pão deverá ser entregue até as 08:00h.) 

 

• O horário de entrega dos produtos deverá ser entre 06h30min e 18horas (essas datas poderão sofrer 

alterações previamente avisadas quando as mesmas coincidirem com feriados ou pontos 

facultativos, ou conforme necessidade da Secretaria da Educação e Desporto) 

 

• Os entregadores deverão seguir as regras citadas abaixo: 

• Usar uniforme completo do fornecedor (sapato fechado, calça comprida, camiseta ou jaleco fechado, 

touca ou boné); 

• Ter boa higiene pessoal (unhas curtas, barba aparada); 

• Utilizar álcool 70% para a higiene das mãos durante as entregas; 

• Repor no mesmo dia os produtos que faltaram na hora da entrega;  

• Trocar os produtos que apresentarem alguma imperfeição ou não estiverem dentro das especificações 

da licitação; 

• As entregas devem seguir o mesmo itinerário, para que os produtos cheguem sempre no mesmo 

horário; 

 

• Os critérios de higiene no transporte de alimentos deverão obedecer aos seguintes requisitos: 

• Os veículos de transporte de alimentos deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e 

higiene; 

• É proibido manter no mesmo local, ou transportar no mesmo compartimento de um veículo, alimentos e 

substâncias estranhas que possam contaminá-los ou corrompê-los; 

• Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e animais; 

• As caixas e embalagens utilizadas para o transporte dos produtos deverão estar em bom estado de 

conservação e higiene;  

• As caixas e embalagens não poderão ser trocadas com as da entidade. 
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3.3. Caso não seja entregue o objeto do certame no prazo ao subitem 20.1, a empresa licitante será multada em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso e mais as penalidades cabíveis na lei de licitação, contrato e 
demais disposições deste Edital. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
Representante da Prefeitura de Braço do Norte, Secretaria Municipal de Educação Nivea Willemann 
Rocha, ou por mais servidores representantes da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, especialmente 
designados pelo Prefeito.  
 
CLÁUSULA QUINTA – PRAZO CONTRATUAL 
O prazo de validade deste contrato será de até ..../..../.....  
 
CLÁUSULA SEXTA – PREÇOS E PAGAMENTOS 
 
PREÇOS 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto contratual o(s) valor(es) constantes da 
proposta financeira apresentada durante o procedimento licitatório, qual seja, R$ 
........................................ 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta do orçamento de 
2022: 
ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO 

UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

PROJ./ATIV.: 2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAM DE MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL) 

CODIGO REDUZIDO: 63 E 64 

PROJ./ATIV.: 57 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAM DE MERENDA ESCOLAR (INFANTIL)  

CODIGO REDUZIDO: 61 E 62 

 
FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento será realizado até o 12º (Décimo Segundo) dia de cada mês após a entrega do objeto da 
presente licitação. Para se efetivar o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar nas Secretarias, 
até o décimo segundo dia do mês posterior a entrega do objeto licitado, a nota fiscal/fatura 
devidamente atestada por servidor encarregado da fiscalização da entrega dos materiais. 
Havendo prorrogação da vigência contratual, o Contrato poderá ser reajustado,  nos termos da Lei, 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),após decorrido 01 (um) ano do início da 
contratação e, assim, sucessivamente, se houver necessidade de reajuste para manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro,  nos termos da Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, da Lei nº 
10.192/2001, artigo 2º, § 1º, e artigo 3º, § 1º, e da Lei nº 8.666/1993, artigo 40, inciso XI, artigo 55, 
inciso III, e artigo 65, § 8º, de ofício pela Administração ou mediante provocação do Contratado(a).  
 REEQUILÍBRIO CONTRATUAL  
O Contrato poderá sofrer reequilíbrio econômico-financeiro, SE NECESSÁRIO, nos termos do artigo 
65, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.” (PARA A MINUTA DO CONTRATO).  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES 
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7.1 A recusa da assinatura do Contrato e/ou desistência na entrega dos materiais contratados e/ou 
inadimplemento parcial de obrigação contratual, implicam nas seguintes sanções, podendo ser 
cumulativas: 
7.1.1 Multa na ordem de 10% (dez por cento), sobre o valor da proposta adjudicatária. 
7.1.2 Advertência. 
7.1.3 Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Braço do Norte, e conseqüente 
Declaração de Inidoneidade, exarada pelo Secretário Municipal de Administração, para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição. 
7.1.4 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, enquanto esta não tenha pago a 
multa imposta pela CONTRATANTE. Fica possibilitada a compensação da multa com eventuais 
pagamentos que sejam devidos a empresa contratada. 
 
CLÁUSULA OITAVA –  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. São obrigações da contratante: 
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; 
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 
8.1.3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
8.1.5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no edital e seus anexos; 
8.2. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente termo de contrato, bem como qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto e, ainda: 

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no termo de referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do código de defesa do consumidor (lei n°8.078, de 1990); 

9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de referência, o objeto com 

avarias ou defeitos; 

9.1.4. Comunicar à contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
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9.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIAS 
A CONTRATADA compromete-se a garantir os bens licitados, objeto do presente instrumento, sendo 
que quaisquer problemas surgidos durante este período deverão ser resolvidos pela CONTRATADA e 
às suas expensas sem que isto gere qualquer tipo de ônus para o CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão prevista nos artigos 
77 a 80 da Lei nº. 8.666/93. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD 
Fica, expressamente, autorizado o tratamento de uso de dados pessoais de que trata a Lei Geral de 
Proteção de Dados do(a) CONTRATADO(a), para fins únicos e exclusivos que decorrem da Lei da 
Transparência e da Lei do Pregão, Lei nº 10.520/2002, e da Lei Geral de Licitações, Lei nº 8.666/1993, 
que regem a presente contratação pública.”  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos 
originados pelo presente contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam 
ser. 
 
E por estarem assim ajustados e contratados, firmam as partes o presente Contrato em três vias de 
iguais formas e teor, que vão assinadas pelas partes e por duas testemunhas. 
 
Braço do Norte/SC, ...........de ........................... de 2022. 
 
 
 

MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE 
Sr. ROBERTO KUERTEN MARCELINO 

PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE 

NOME DA EMPRESA 
Sr. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CARGO DO REPRESENTANTE 
CONTRATADO  

 
Testemunhas: 
 
 
 

THIAGO CORREA TANCREDO 
CPF: 040.734.739-99 

 
 

WANDO FURLAN CEOLIN 
CPF: 036.460.889-74 



 

 

21 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022 
EDITAL DE PREGÃO Nº 62/PMBN/2022 

 
ANEXO II – MODELO PROPOSTA FINANCEIRA 

 
Empresa______________________________________________________________________ 
Endereço_____________________________________________________________________ 
CNPJ/MF/Nº____________________________ Insc. Estadual:___________________________ 
Fone/Fax_______________________________ e-mail:_________________________________  
 
Conta Bancária para depósito para pagamento em caso de ser vencedor: Banco__________________ 
Nº Agência____________ Nº Conta nº_______________________  
Declaro-me de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade Pregão Presencial nº 
62/2022, apresentando a seguinte proposta financeira para fornecimento dos itens abaixo: 
 

Item 
Quantidade 

 

Unidade 

ou 

Medida 

Descrição 

Preço 

Unit. 

Máximo 

 

Total 

LOTE I - FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS 

1.  
6.000 UN 

ABACAXI: de 1º qualidade, fresco, graúdo, em grau 

médio de amadurecimento, com polpa intacta e 

firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

R$ 7,59 
R$ 

45.540,00 

2.  
1.500 kg 

ALHO: branco, graúdo, desenrestado de 1º 

qualidade. 
R$ 29,59 

R$ 

44.385,00 

3.  
3.000 PCT 

AMEIXA SECA SEM CAROÇO – pct de 100g deve 

conter somente a fruta seca, sem ingredientes 

adicionais. Não poderá apresentar cheiro alterado 

ou rançoso.  No pacote deverá constar data que foi 

embalado e data de validade. Validade mínima de 

2 meses da data da entrega. 

R$ 11,12 
R$ 

33.360,00 

4.  
3.000 kg 

CAQUI: de 1º qualidade, fresco, em grau médio de 

amadurecimento, casca lisa, livre de sujidades, 

tamanho e coloração uniforme, livre de danos, 

pragas e substâncias nocivas à saúde. 

R$ 7,48 
R$ 

22.440,00 
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5.  
4.000 kg 

CHUCHU: de casca brilhante, lisa e firme, sem 

rachaduras ou manchas. Não serão tolerados os 

defeitos que prejudiquem o consumo ou o 

rendimento como: Desidratação, Ferimento, Oco, 

Podridão e Virose. 

R$ 4,32 
R$ 

17.280,00 

6.  
5.000 kg 

LARANJA LIMA: redonda, casca lisa, de 1º 

qualidade, livre de sujidades, tamanho e coloração 

uniforme, com polpa firme e intacta. 

R$ 5,64 
R$ 

28.200,00 

7.  
10.000 kg 

LARANJA PÊRA: redonda, casca lisa, de 1º 

qualidade, livre de sujidades, tamanho e coloração 

uniforme, com polpa firme e intacta. 

R$ 4,01 
R$ 

40.100,00 

8.  
8.000 kg 

MAMÃO: tipo formosa, em grau médio de 

amadurecimento com 3kg aprox., de 1º qualidade. 
R$ 10,56 

R$ 

84.480,00 

9.  
10.000 kg 

MANGA: de 1º qualidade, fresca, em grau médio 

de amadurecimento, casca lisa, livre de sujidades, 

tamanho e coloração uniforme, livre de danos, 

pragas e substâncias nocivas à saúde. 

R$ 6,29 
R$ 

62.900,00 

10.  
5.000 kg 

PERA – de 1ª qualidade, casca sã, lisa, sem picadas 

de inseto, sem imperfeições Apresentando 

tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem 

danos físicos e mecânicos, isento de partes 

pútridas. Devendo estar bem desenvolvidas e 

maduras, devendo apresentar 80 a 90% de 

maturação. Embalagem: em sacos plásticos 

resistentes, conforme quantidade solicitada, 

apresentando na embalagem etiqueta de 

pesagem. 

R$ 12,62 
R$ 

63.100,00 

11.  
3.000 kg 

VAGEM: fresca, de 1ª qualidade, sem amarelados e 

manchas. 
R$ 14,49 

R$ 

43.470,00 

    
VALOR 

TOTAL 

R$ 

485.255,00 

LOTE II - NÃO PERECÍVEIS 

12.  
2.000 PCT 

AÇÚCAR: pacote de 1kg, Refinado branco, não 

deve apresentar sujidade, umidade, bolor, 

coloração escura ou mistura. Na entrega, somente 

R$ 22,30 44.600,00 
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será aceito o produto que tenha data de validade 

de, no mínimo, 3 meses. 

13.  
3.000 PCT 

AÇÚCAR: pacote de 5kg, Refinado branco, não 

deve apresentar sujidade, umidade, bolor, 

coloração escura ou mistura. Na entrega, somente 

será aceito o produto que tenha data de validade 

de, no mínimo, 3 meses. 

R$ 4,82 14.460,00 

14.  
100 UN 

ADOÇANTE LÍQUIDO: Embalagem de 80 ml, 

contendo somente edulcorante natural 

STEVIOSÍDEO. Na entrega, somente será aceito o 

produto que tenha data de validade de, no 

mínimo, 6 meses. 

R$ 21,93 2.193,00 

15.  
200 CAIXA 

ÁGUA DE COCO: Embalagem de 200ml.  NÃO 

CONTÉM GLÚTEN.  Validade mínima 3 meses. 
R$ 3,12 624,00 

16.  
1.000 PCT 

AMENDOIM COM PELE – Sem vagem, grãos 

inteiros e maduros, sãos, perfeitos e de tamanho e 

coloração uniformes. Fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 

primas terrosas e parasitas, não podendo estar 

úmidos, fermentados ou apresentando mofo ou 

com grãos quebrados. Acondicionado em 

embalagens plásticas de 500g. Validade mínima de 

3 meses na data da entrega. 

R$ 6,44 6.440,00 

17.  
500 PCT 

AMIDO DE MILHO: Pacote de 1 kg. A embalagem 

deve estar intacta. Na entrega, somente será 

aceito o produto que tenha data de validade de, no 

mínimo, 6 meses a partir da data de entrega. 

R$ 14,72 7.360,00 

18.  
1.000 PCT 

ARROZ BRANCO POLIDO QUEBRADO: Isento de 

mofo, de odores estranhos e de substâncias 

nocivas. Embalado em pacotes de 5kg, em plástico 

atóxico, com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade de até 6 

meses a partir da data de entrega, de acordo com 

as normas em vigor da ANVISA. 

R$ 21,66 21.660,00 

19.  
2.000 PCT 

ARROZ BRANCO: subgrupo polido, classe longo fino 

- Tipo 1. Isento de mofo, de odores estranhos e de 

substâncias nocivas. Embalado em pacotes de 5kg, 

R$ 21,29 42.580,00 
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em plástico atóxico, com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade de 

até 6 meses a partir da data de entrega, de acordo 

com as normas em vigor da ANVISA. 

20.  
5.000 PCT 

ARROZ PARBOLIZADO: longo tipo 1. Isento de 

mofo, de odores estranhos e de substâncias 

nocivas. Produto natural sem adição de elementos 

químicos.  Embalado em pacotes de 5kg, em 

plástico atóxico. Com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade de 

até 6 meses a partir da data de entrega, de acordo 

com as normas em vigor da ANVISA. 

R$ 18,87 94.350,00 

21.  
2.000 PCT 

BANHA: Balde plástico de 3kg. Cor Branca. Sem 

conservantes. 100% natural. Embalada em 

recipiente plástico, atóxico. Contendo a 

identificação do produto, registro no órgão 

competente e prazo de validade de 4 meses a 

partir da data de entrega. 

R$ 49,60 99.200,00 

22.  
2.000 PCT 

BISCOITO DOCE: Sabor Sortido: Leite, Chocolate e 

Coco. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 

amido, açúcar invertido, sal, cacau em pó, 

fermentos químico: bicarbonato de amônio, 

bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, 

emulsificante lecitina de soja, corante caramelo iv, 

aromatizantes e melhoradores de farinha: 

metabissulfito de sódio e protease. NÃO PODE 

CONTER GORDURA TRANS OU GORDURA 

VEGETAL HIDROGENADA. Deve apresentar sabor 

característico e agradável, estar intactas, sem 

quebraduras ou amolecimento. Embalagem 

primaria: pacotes de 330g com prazo de validade e 

data de fabricação. Prazo mínimo de validade de 3 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 7,32 14.640,00 

23.  
2.000 PCT 

BISCOITO DOCE: tipo MAISENA ou MARIA 

Ingredientes: Farinha de Trigo Enriquecida com 

Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal, 

Creme de Milho, Açúcar Invertido, Amido, Sal, 

Estabilizante Lecitina de Soja, Fermentos Químicos 

R$ 7,49 14.980,00 
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(Bicarbonato de Amônio e Bicarbonato de Sódio), 

Acidulante Ácido Láctico, Aromatizante e 

Melhorador de Farinha Protease (INS 1101 i). NÃO 

PODE CONTER GORDURA TRANS OU GORDURA 

VEGETAL HIDROGENADA.  Deve apresentar sabor 

característico e agradável, estar intactas, sem 

quebraduras ou amolecimento. Embalagem 

primaria: pacotes de 350g com prazo de validade e 

data de fabricação. Prazo mínimo de validade de 3 

meses a partir da data de entrega. 

24.  
5.000 PCT 

CAFÉ: em pó a Vácuo, devidamente selecionado, 

beneficiado, torrado e moído. Embalagem de 500g. 

Peso líquido, conforme determina a legislação e 

com o selo da ABIC. Prazo mínimo de validade 2 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 19,96 99.800,00 

25.  
2000 VIDRO 

CAFÉ, TRADICIONAL: Solúvel granulado, validade 

mínima de 12 meses e data de embalamento no 

máximo de 30 dias. Embalagem de vidro de 200g. 

R$ 20,49 40.980,00 

26.  
3.000 PCT 

COCO RALADO A GRANEL SEM AÇÚCAR - pct de 

100g. Coco ralado elaborado com endosperma 

procedente de frutos sãos e maduros. Aspecto - 

fragmentos soltos, cor – branca, cheiro e sabor 

próprios, umidade máxima 4%. Não poderá 

apresentar cheiro alterado ou rançoso.  No pacote 

deverá constar data que foi embalado e data de 

validade. Validade mínima de 2 meses da data da 

entrega. 

R$ 7,93 23.790,00 

27.  
2.000 PCT 

COLORÍFICO (COLORAU) – Pacote de 500g. 

Características: produto a base de farinha de milho 

e urucum. NÃO PODE CONTER GLÚTEN. Não deve 

apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento 

insatisfatório, mistura e peso insatisfatório. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente, não 

violada, vedado hermeticamente, contendo dados 

do produto: identificação, procedência, número do 

registro no ministério da agricultura, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Fabricação: máximo até 

R$ 8,74 17.480,00 
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60 dias. Validade: mínimo de 1 ano. 

28.  
10.000 PCT 

EXTRATO DE TOMATE: Ingredientes: Tomate. Sem 

adição de açúcar e sal ou outro ingrediente. Não 

conter glúten. Devem constar na embalagem a 

validade e modo de conservação do produto. 

Embalagem de 300g.  

R$ 4,62 46.200,00 

29.  
3.000 PCT 

FARINHA DE MANDIOCA: fina, não azeda, classe 

branca, torrada, tipo 1 Embalagem primária: 

pacotes plásticos transparentes de 1kg com prazo 

de validade e data de fabricação. Prazo mínimo de 

validade de 3 meses a partir da data de entrega. 

R$ 7,06 21.180,00 

30.  
3.000 PCT 

FARINHA DE MILHO: embalagem primária: pacotes 

de 1kg com prazo de validade e data de fabricação. 

Prazo mínimo de validade de 3 meses. 

R$ 6,54 19.620,00 

31.  
3.000 PCT 

FARINHA DE TRIGO: Tipo especial, de boa 

qualidade, enriquecida com ferro e ácido fólico 

(Vitamina B9) na proporção de no mínimo 

4,2mg/100g e 150mcg/100g, respectivamente. 

Fornecer em embalagem de 5kg. Obtido de grãos 

sãos, limpos e isentos de matéria terrosa e 

parasita. Contendo todas as informações 

nutricionais, data de fabricação e validade na 

embalagem. Não podendo estar úmida, 

fermentada ou rançosa. Conter endereço do 

fabricante impressos na embalagem. Prazo mínimo 

de validade de 4 meses a partir da data de entrega. 

R$ 24,59 73.770,00 

32.  
10.000 PCT 

FEIJÃO PRETO: tipo I, natural, constituído de no 

mínimo 95% de grãos inteiros e correspondentes à 

variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e 

secos. Ausência de pedaços de grãos ardidos, 

brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados 

e carunchados que prejudiquem sua aparência e 

qualidade, produção de última safra. Embalagem: 

saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, 

vedado hermeticamente e limpo, contendo 1kg de 

peso líquido. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número de 

R$ 9,00 90.000,00 
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lote, data de fabricação, data de validade, 

condições de armazenagem, quantidade do 

produto e registro no Ministério da Agricultura 

e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não 

deverá exceder 50% do prazo de validade.  

33.  
2.000 LT 

FERMENTO EM PÓ: para bolo, embalagem lata de 

250g. Ingredientes básicos: Amido de milho ou 

fécula de mandioca, fosfato monocálcio e 

bicarbonato, conforme legislação vigente. Prazo 

mínimo de validade 3 meses a partir da data de 

entrega. 

R$ 9,06 18.120,00 

34.  
800 PCT 

FERMENTO: para pão (biológico e instantâneo). 

Embalagem a vácuo de 500g. Prazo de validade 

mínima de 3 meses a partir da data de entrega. 

R$ 26,62 21.296,00 

35.  
600 UN 

GELATINA EM PÓ INCOLOR SEM SABOR: pacote de 

24g. sem sabor e odor. Isento de sujidades, 

parasitas e larvas. Acondicionado em saco plástico, 

atóxico pesando 24 gramas cada. 

VALIDADE: Prazo mínimo de 10 (dez) meses a 

contar da data de entrega do produto. 

R$ 5,92 3.552,00 

36.  
4.000 PCT 

MACARRÃO com ovos:  Tipo Cabelo de Anjo. 

Vitaminado, composto de matéria-prima de 1º 

qualidade, sãs e limpas, isentas de material terroso 

e parasitas. Embalado em pacotes de 500g. Prazo 

de validade mínima de 3 meses a partir da data de 

entrega. 

R$ 7,49 29.960,00 

37.  
2.000 PCT 

MACARRÃO com ovos: Tipo Nhoque. Vitaminado, 

composto de matéria-prima de 1º qualidade, sãs e 

limpas, isentas de material terroso e parasitas. 

Embalado em pacotes de 500g. Prazo de validade 

mínima de 3 meses a partir da data de entrega. 

R$ 7,16 14.320,00 

38.  
6.000 PCT 

MACARRÃO: Tipo Parafuso, vitaminado, composto 

de matéria-prima de 1º qualidade, sãs e limpas, 

isentas de material terroso e parasitas. Embalado 

em pacotes de 1kg. Prazo de validade mínima de 3 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 8,29 49.740,00 
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39.  
4.000 PCT 

MACARRÃO: tricolor parafuso 500g – Composto de 

Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, ovos pasteurizados, espinafre e tomate 

desidratados, corantes naturais urucum e cúrcuma. 

Embalagem de plástico com 500g. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 8,12 32.480,00 

40.  
6.000 UN 

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL: Ingredientes: 

tomate, cebola, amido modificado, sal, salsa e 

alho. NÃO CONTER GLÚTEN. Sem adição de açúcar 

e conservantes. Deve apresentar cor, sabor, odor 

característico, consistência pastosa, embalado em 

SACHÊ, com peso líquido de 300g. Validade mínima 

de 3 meses a partir da data de entrega. 

R$ 3,38 20.280,00 

41.  
8.000 UN 

ÓLEO DE SOJA: alimentício. Produto refinado de 

acordo com os padrões legais. Deverá conter 

Vitamina E, e ser acondicionado em embalagens 

plásticas de 900ml. Prazo de validade mínima de 2 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 10,06 80.480,00 

42.  
1.000 PCT 

ORÉGANO: pacote de 100g. Prazo mínimo de 

validade de 4 meses a partir da data de entrega. 
R$ 11,27 11.270,00 

43.  
6.000 kg 

POLVILHO AZEDO: pacotes de 1 kg com prazo de 

validade e data de fabricação. Prazo mínimo de 

validade de 3 meses a partir da data de entrega. 

R$ 11,95 71.700,00 

44.  
3.000 PCT 

POLVILHO DOCE: pacotes de 500g, fabricado a 

partir de matérias-primas sãs. Produto livre de 

matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais 

e vegetais. Pacote de polietileno atóxico, 

resistente. 

R$ 8,25 24.750,00 

45.  
5.000 kg 

SAL: refinado e iodado, beneficiado e isento de sais 

de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e 

fragmentos de conchas. Produzido e embalado em 

conformidade com a legislação vigente. 

Embalagem primária: pacotes com 1kg. Prazo de 

validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega. 

R$ 2,28 11.400,00 
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46.  
500 UN 

SUCO DE LARANJA: 100% Natural.  Sem a adição de 

agentes químicos para conservação ou correção de 

sabor do produto. Embalagem de 300 ml. 

 Entregue em temperatura de 1°C a 7°C. Prazo de 

validade mínima de 15 dias a partir da data de 

entrega. 

R$ 5,04 2.520,00 

47.  
5.000 UN 

SUCO DE UVA INTEGRAL: Ingredientes: 100% de 

suco de uva tinto integral, sem adição de água e 

açúcar. Garrafa de vidro com 1,5L. Sem 

conservantes, não fermentado, não alcoólico, não 

contém glúten, Na Embalagem conter dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou 

Resoluções da Anvisa/MS. O produto deverá ter 

registro no ministério da Agricultura e/ou 

ministério da Saúde. Validade: mínimo 12 meses a 

contar da data de entrega. 

R$ 16,62 83.100,00 

48.  
2.500 UN 

VINAGRE: de álcool acondicionado em frasco 

plástico resistente com 900ml, 1° qualidade, conter 

registo no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, nome e endereço do fabricante 

impressos na embalagem. Prazo de validade 

mínima de 3 meses a partir da data de entrega. 

R$ 3,09 7.725,00 

    
VALOR 

TOTAL 
1.278.600,00 

LOTE III – ALIMENTOS PARA DIETAS ESPECIAIS 

49.  
200 PCT 

BISCOITO SEQUILHOS ZERO: Sabor – Leite, laranja e 

coco. Não conter glúten, lactose, soja e sem adição 

de leite e derivados. Produzido em maquinário 

exclusivo. Ingredientes: amido de milho e ou 

mandioca, açúcar, gordura vegetal de palma, ovos, 

sal e aromatizante. Não conter corantes artificiais. 

NÃO PODE CONTER GORDURA TRANS OU 

GORDURA VEGETAL HIDROGENADA. Pacote de 

350g. Prazo de validade mínima de 3 meses a partir 

da data de entrega. 

R$ 13,74 2.748,00 

50.  
400 PCT BISCOITO TIPO COOKIES INTEGRAL: Sabor - Linhaça R$ 12,33 4.932,00 
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com Coco ou Amaranto com Cacau. Não conter 

glúten, Leite e derivados, corantes e conservantes. 

Embalagem individual de 30g. NÃO PODE CONTER 

GORDURA TRANS OU GORDURA VEGETAL 

HIDROGENADA. Prazo mínimo de validade de 3 

meses a partir da data de entrega. 

51.  
1.000 PCT 

BISCOITO: tipo MARIA INTEGRAL SEM LACTOSE. 

Contendo basicamente farinha de trigo integral, 

gordura vegetal de palma, açúcar mascavo e sal. 

Deve apresentar sabor característico e agradável, 

estar intactas, sem quebraduras ou amolecimento. 

NÃO PODE CONTER GORDURA TRANS OU 

GORDURA VEGETAL HIDROGENADA. Embalagem 

primária: pacote de 400g, com prazo de validade e 

data de fabricação. Prazo mínimo de validade de 3 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 11,49 11.490,00 

52.  
100 PCT 

BISCOITO: TIPO ROSQUINHA.  ZERO AÇÚCAR. 

SABOR – COCO. Embalagem de 150g. NÃO PODE 

CONTER GORDURA TRANS OU GORDURA 

VEGETAL HIDROGENADA. Sem adição de açúcares, 

com stévia natural, vegano, com polpa de coco. 

Não leva adição de nenhum derivado animal. 

R$ 13,97 1.397,00 

53.  
400 PCT 

BOLO SEM GLÚTEN, SEM LEITE, E SEM SOJA: 

Congelado, Sabores: banana e maçã, laranja, 

cenoura e chocolate. NÃO PODE CONTER 

GORDURA TRANS OU GORDURA VEGETAL 

HIDROGENADA. Pacote de 350g. Prazo de validade 

mínima de 1 mês a partir da data de entrega. 

R$ 27,00 10.800,00 

54.  
800 PCT 

CACAU EM PÓ: cacau em pó natural, 100% cacau, 

Alcalino, Embalagem 500g, sem aditivos químicos, 

sem adição de açúcar, livre de aromas artificiais, 

sem açúcar, livre de gordura trans. Sem lactose. 

Prazo mínimo de validade 2 meses a partir da data 

de entrega. 

R$ 22,62 18.096,00 

55.  
150 500g 

CANELA EM PÓ SEM AÇÚCAR: Proveniente de 

cascas sãs, limpas e secas. Pura, livre de sujidades e 

contaminantes. Embalagem apresentando 

externamente dados de identificação, procedência, 

R$ 46,22 6.933,00 
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informações nutricionais, número de lote data de 

validade, quantidade do produto, e número do 

registro no Ministério da Agricultura, contendo 

500g de peso líquido. Data de validade mínima de 

6 meses a contar da data de entrega do produto. 

56.  
2.000 PCT 

FARINHA DE ARROZ – Ingredientes: 100% grãos de 

arroz (oriza sativa spp.) moídos. Não conter glúten. 

Características: cor, odor, sabor e textura 

característica. Embalagem primária: saco plástico, 

hermeticamente selado, atóxico, resistente, 

rotulado de acordo com a legislação vigente, 

pesando 1kg. Na data de entrega o produto deve 

dispor de no mínimo 4 meses de validade. 

R$ 10,73 21.460,00 

57.  
3.000 kg 

FARINHA DE AVEIA: Pacote de 1kg. 100% farinha 

de aveia, conter informações nutricionais, nome e 

endereço do fabricante impressos na embalagem. 

Validade mínima 3 meses a partir da data de 

entrega. 

R$ 17,20 51.600,00 

58.  
600 UN 

LEITE DE COCO PARA BEBER SEM LACTOSE: 100% 

vegano. Não pode conter adição de açúcar, nem 

soja e sem glúten. Embalagem de 900ml. Prazo 

mínimo de validade de 3 meses a partir da data de 

entrega. 

R$ 22,97 13.782,00 

59.  
1.000 PCT 

LINHAÇA dourada: Semente de linhaça dourada, 

grãos integrais, sem sujidades ou gravetos, 

primeira qualidade. Pacote 250g 

R$ 13,28 13.280,00 

60.  
400 PCT 

MACARRÃO DE ARROZ SEM GLÚTEN: massa 

alimentícia a base de arroz, embalagem de 500g, 

isento de glúten. Embalagem com ingredientes, 

informações nutricionais, modo de preparo, nome 

e endereço do fabricante impressos na 

embalagem, validade superior a 3 meses a partir 

da data de entrega. 

R$ 6,20 2.480,00 

61.  
1.000 PCT 

PÃO VEGANO (SEM OVO), SEM GLÚTEN, SEM 

LEITE, SEM AÇÚCAR E SEM CONSERVANTES.  

Ingredientes:  Farinha de arroz, água, farinha de 

soja integral, fécula de mandioca, aipim, óleo de 

R$ 22,29 22.290,00 
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girassol, fermento biológico, sal marinho e vinagre. 

Emulsificante: INC 464 (HPMC). Aroma Natural. 

Deve apresentar sabor característico e agradável. 

Pacote de 500g. Prazo mínimo de validade de 5 

dias a partir da data de entrega. 

62.  
3.000 PCT 

UVA PASSA SEM CAROÇO: pct de 1kg deve conter 

somente a fruta seca, sem ingredientes adicionais. 

Não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso.  

No pacote deverá constar a data que foi embalado 

e a data de validade. Validade mínima de 2 meses 

da data de entrega. 

R$ 35,97 107.910,00 

    
VALOR 

TOTAL 
289.198,00 

LOTE IV – CARNES/PERECÍVEIS 

63.  
25.000 kg 

CARNE BOVINA FRESCA MOÍDA: TIPO ACÉM. 

Embalagem de 1kg. A carne deverá ser moída no 

dia da entrega e resfriada antes da mesma. Deverá 

conter no máximo, 10% de gordura, ser isenta de 

cartilagens, de ossos e conter no máximo 3% 

aponeuroses. O produto deverá estar resfriado em 

embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, 

transparente, integra, sem furos e sem acúmulos. 

Deverá ser proveniente de animais abatidos em 

abatedouros registrados e fiscalizados pelas 

autoridades competentes (carne inspecionada), n° 

de registro em órgão competente (S.I.M, S.I.E. ou 

S.I.F.), nome e endereço do fabricante impressos 

na embalagem, fabricação máxima de 4 dias. 

Entrega: o produto deverá ser entregue com 

temperatura de 6ºC com tolerância até 7ºC. 

R$ 34,73 868.250,00 

64.  
15.000 kg 

CARNE BOVINA FRESCA: em cubos de 2x3 cm – 

TIPO ACÉM. Embalagem de 1kg. Deverá conter no 

máximo, 10% de gordura, ser isenta de cartilagens, 

de ossos e conter no máximo 3% aponeuroses. O 

produto deverá estar resfriado em embalagem 

plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, 

integra, sem furos e sem acúmulos. Deverá ser 

proveniente de animais abatidos em abatedouros 

R$ 35,31 529.650,00 
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registrados e fiscalizados pelas autoridades 

competentes (carne inspecionada), n° de registro 

em órgão competente (S.I.M, S.I.E. ou S.I.F.), 

nome e endereço do fabricante impressos na 

embalagem, fabricação máxima de 4 dias. 

Entrega: o produto deverá ser entregue com 

temperatura de 6ºC com tolerância até 7ºC. 

65.  
12.000 kg 

CARNE DE FRANGO CONGELADO CORTE   

FILEZINHO (SASSAMI) – Pacote: Embalagem: deve 

estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, 

contendo 01kg. Na embalagem deve conter as 

seguintes informações: identificação da empresa, 

peso, data de processamento e data de validade, 

identificação do tipo de carne, carimbo de 

inspeção estadual ou federal. Prazo de validade 

mínimo 03 meses a contar a partir da data de 

entrega.  Transporte a frio. Entrega: o produto 

deverá ser entregue com temperatura de - 18ºC 

com tolerância até -12ºC. 

R$ 21,98 263.760,00 

66.  
20.000 kg 

CARNE DE FRANGO CONGELADO CORTE COXA E 

SOBRECOXA COM OSSO, SEM DORSO, in natura. 

Embalagem de 1kg Os Cortes devem ter contornos 

definidos, firmes e sem manchas, pele aderente. 

Com aspecto, cor e cheiro característicos. Não 

deve apresentar sujidades, penas e carcaça. Livre 

de parasitas, micróbios e qualquer substância 

nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, 

transparente, atóxica. Na embalagem deve conter 

as seguintes informações: identificação da 

empresa, peso, data de processamento e data de 

validade, identificação do tipo de carne, carimbo 

de inspeção municipal, estadual ou federal. Prazo 

de validade mínimo 03 meses a contar a partir da 

data de entrega.  Transporte a frio. Entrega: o 

produto deverá ser entregue com temperatura de - 

18ºC com tolerância até -12ºC. 

R$ 16,97 339.400,00 
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67.  
15.000 kg 

CARNE DE FRANGO CONGELADO INTEIRO: limpo, 

congelado, peça inteira (2.500 a 3.500g.), 

acondicionado em embalagem plástica, de 1° 

qualidade. Com registro no Serviço de Inspeção 

Federal (S.I.F) ou Secretária da Agricultura e 

Abastecimento do Estado. Entrega: o produto 

deverá ser entregue com temperatura de - 18ºC 

com tolerância até -12ºC. Prazo de validade 

mínima de 2 meses a partir da data de entrega. 

R$ 14,60 219.000,00 

68.  
5.000 kg 

CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA – 

CONGELADA. Embalagem de no mínimo 1kg. O 

produto deverá possuir no SIF, SIE ou SIM. 

Devidamente identificados com rótulo impresso ou 

etiqueta adesiva, de acordo com a legislação 

vigente. Com prazo de validade de no mínimo (06) 

seis meses e data de fabricação de no máximo (30) 

trinta dias. Entrega: o produto deverá ser entregue 

com temperatura de - 18ºC com tolerância até -

12ºC. em veículos fechados com sistema de 

refrigeração e nas condições exigidas pela RDC 

216.  

R$ 18,44 92.200,00 

69.  
5.000 KG 

CARNE DE FRANGO, TIPO CORAÇÃO DE FRANGO – 

congelado. Embalagem: deve estar intacta, 

polietileno, transparente, atóxica, contendo 1kg. 

Na embalagem deve conter as seguintes 

informações: identificação da empresa, peso, data 

de processamento e data de validade, identificação 

do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou 

federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a 

contar a partir da data de entrega.  Transporte a 

frio. Entrega: o produto deverá ser entregue com 

temperatura de - 18ºC com tolerância até -12ºC e 

nas condições exigidas pela RDC 216.  

R$ 25,71 128.550,00 

70.  
10.000 kg 

CARNE SUÍNA FRESCA INTEIRA TIPO: LOMBO.  Em 

peça inteira de no máximo 2kg. Sem osso. 

Procedente de abatedouro e retalhista sob 

inspeção oficial, manipuladas em perfeitas 

condições higiênicas. As embalagens devem ser 

identificadas com o nome do produto, prazo de 

validade, peso. Deverá ser proveniente de animais 

R$ 22,57 225.700,00 
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abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados 

pelas autoridades competentes (carne 

inspecionada), n° de registro em órgão competente 

(S.I.M, S.I.E. ou S.I.F.), nome e endereço do 

fabricante impressos na embalagem, fabricação 

máxima de 4 dias.  Entrega: O produto deverá ser 

entregue com temperatura de 6°C com tolerância 

de 7°C. 

71.  
10.000 kg 

CARNE SUÍNA EM CUBOS TIPO PERNIL S/ OSSO. A 

carne deverá ser do tipo pernil sem osso, resfriada, 

com no máximo 08% de gordura e 3% de 

aponevrose, isenta de cartilagens e ossos. Deverá 

estar em boas condições de higiene, sem manchas 

esverdeadas, livres de parasitas e sujidades. 

Pacotes de 1kg. Rotulagem: As embalagens devem 

ser identificadas com o nome do produto, prazo de 

validade, peso. Deverá ser proveniente de animais 

abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados 

pelas autoridades competentes (carne 

inspecionada), n° de registro em órgão competente 

(S.I.M, S.I.E. ou S.I.F.), nome e endereço do 

fabricante impressos na embalagem, fabricação 

máxima de 4 dias.  Entrega: O produto deverá ser 

entregue com temperatura de 6°C com tolerância 

de 7°C. 

R$ 21,93 219.300,00 

72.  
2.000 kg 

CARNE TIPO FÍGADO BOVINO FRESCO: Pacotes de 

1kg, inteiro em filme pvc transparente ou saco 

plástico transparente contendo identificação do 

produto, prazo de validade, peso e selo de 

inspeção municipal, estadual ou federal. 

Fabricação máxima de 4 dias. Entrega: o produto 

deverá ser entregue com temperatura de 6ºC com 

tolerância até 7ºC. 

R$ 19,67 39.340,00 

    
VALOR 

TOTAL 
2.925.150,00 

LOTE V – LATICÍNIOS 

73.  
12.000 PCT BEBIDA LÁCTEA: Sabor Morango e Coco.  Pacote 

900ml. Ingredientes: Leite pasteurizado 
R$ 5,37 64.440,00 
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semidesnatado e/ou leite reconstituído 

semidesnatado, preparado de morango (água, 

xarope de açúcar, amido modificado, polpa de 

morango, soro de leite em pó, aromatizante, 

conservante sorbato de potássio, acidulante ácido 

cítrico e corante natural carmim) e fermentos 

lácteos. Validade mínima de 30 (trinta) dias a 

contar da data da entrega. 

74.  
4.000 UN 

IOGURTE NATURAL CREMOSO: Ingredientes: Leite 

parcialmente desnatado e ou leite parcialmente 

desnatado reconstituído, leite em pó desnatado e 

fermento láctea. Não pode conter: estabilizante, 

corantes, aromatizantes ou conservantes. Não 

pode conter Glúten. Embalagem de 800g. Prazo 

mínimo de validade de 1 mês a partir da data de 

entrega. Entrega: o produto deverá ser entregue 

com temperatura de 6ºC com tolerância até 7ºC. 

Com transporte sob refrigeração. 

R$ 15,83 63.320,00 

75.  
1.500 UN 

IOGURTE NATURAL INTEGRAL SEM LACTOSE: 

Ingredientes: Leite em pó, leite em pó desnatado, 

proteínas lácteas, enzima lactase e fermentos 

lácteos. Não pode conter: estabilizante, corantes, 

aromatizantes ou conservantes. Não pode conter 

Glúten. Embalagem de 170g. Prazo mínimo de 

validade de 1 mês a partir da data de entrega. 

Entrega: o produto deverá ser entregue com 

temperatura de 6ºC com tolerância até 7ºC. Com 

transporte sob refrigeração. 

R$ 5,16 7.740,00 

76.  
500 UN 

IOGURTE SEM GLUTEN E SEM AÇÚCAR (Garrafinha 

de 170g) - Sabor Morango, Coco ou Ameixa. Prazo 

mínimo de validade de 1 mês a partir da data de 

entrega. Entrega: o produto deverá ser entregue 

com temperatura de 6ºC com tolerância até 7ºC. 

Com transporte sob refrigeração 

R$ 4,66 2.330,00 

77.  
1.000 UN 

IOGURTE ZERO LACTOSE E SEM GLUTEN 

(Garrafinha de 170g) - Sabor Coco, Morango ou 

Salada de frutas. Prazo mínimo de validade de 1 

mês a partir da data de entrega. Entrega: o 

produto deverá ser entregue com temperatura de 

R$ 4,37 4.370,00 
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6ºC com tolerância até 7ºC. Com transporte sob 

refrigeração 

78.  
50.000 PCT 

LEITE: pasteurizado tipo C, acondicionado em 

embalagem plástica com 1litro, asséptica 

impermeável ao ar, luz e germes e possuir perfeita 

conservação do sabor e das qualidades nutritivas, 

1° qualidade. O Produto deverá ter validade não 

inferior a 5 dias a partir da data de entrega. 

Entrega: o produto deverá ser entregue com 

temperatura de até 10°C ou de acordo com o 

fabricante. Com transporte sob refrigeração. Com 

registro no S.I.M ou CISPOA ou S.I.F. 

R$ 6,64 332.000,00 

79.  
10.000 

Tetrap

ack 

LEITE: UHT longa vida integral, acondicionado em 

embalagem tetrapack com 1litro, asséptica 

impermeável ao ar, luz e germes e possuir perfeita 

conservação do sabor e das qualidades nutritivas, 

1° qualidade. O Produto deverá ter validade não 

inferior a 2 meses a partir da data de entrega. Com 

registro no S.I.M ou CISPOA ou S.I.F. 

R$ 6,26 62.600,00 

80.  
5.000 

Tetrap

ack 

LEITE: UHT semidesnatado, sem lactose: para 

dietas com restrição de lactose. 1litro. Prazo de 

validade mínima de 3 meses a partir da data de 

entrega. 

R$ 6,94 34.700,00 

81.  
3.000 kg 

MANTEIGA COM SAL – Embalagem: Balde ou 

Tablete de 1Kg.  Ingredientes: Creme de leite e 

cloreto de sódio. Alérgicos: contém derivados de 

leite. Intacto, sem defeitos, apresentando data de 

fabricação e validade, informações nutricionais, 

nome e endereço do fabricante impresso na 

embalagem, validade superior a 3 meses a partir 

da data de entrega. 

R$ 42,80 128.400,00 

82.  
1.000 UN 

MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE – Embalagem 

de 200g. Ingredientes: Creme de leite, cloreto de 

sódio, enzima lactase e corante natural urucum. 

Alérgicos: contém derivados de leite. Não contém 

glúten. Produto deverá estar resfriado no 

momento da entrega. O transporte deverá ser feito 

em carro refrigerado, conforme legislação da 

R$ 14,55 14.550,00 
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Anvisa. 

83.  
600 Pote 

MARGARINA COM SAL LIGHT ZERO LACTOSE: pote 

de 250g. Contendo vitaminas (“E”, “A”, “B6”, 

“acido fólico”, “D”, “B12”). Prazo mínimo de 

validade de 4 meses a partir da data de entrega. 

Transporte a frio, mantendo-se sempre em 

temperatura menor de 10°C. NÂO CONTEM  

GLÚTEN. 

R$ 7,65 4.590,00 

84.  
500 Pote 

MARGARINA SABOR MANTEIGA CREMOSA COM 

SAL: 80% de Lipídios: Embalagem de 500g. 

Ingredientes: Óleos vegetais líquidos e 

interesterificados, leite desnatado reconstituído, 

água, vitamina a (15.000 ui/kg), estabilizantes 

mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de 

soja, conservadores benzoato de sódio e sorbato 

de potássio, aroma idêntico ao natural de 

manteiga, acidulante ácido cítrico, corante 

sintético idêntico ao natural betacaroteno, 

antioxidantes TBHQ  e EDTA cálcio dissódico e 

corantes naturais urucum e cúrcuma. Transporte a 

frio, mantendo-se sempre em temperatura menor 

de 10°C. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

R$ 10,82 5.410,00 

85.  
3.000 UN 

NATA: Ingredientes: Creme de leite, e estabilizante 

carragena. Teor de Gordura 45%. Não pode conter 

goma de guar, amido de milho, gelatina e 

conservantes. Características sensoriais: na cor 

branca. Sabor e odor: Característicos, suaves, não 

rançosos, nem ácidos e sem sabores ou odores 

estranhos. Textura: Firme, untuosa, com bom 

espalhamento. Aparência: Brilhante, sem 

apresentação de grumos, sem soro aparente. A 

rotulagem deverá conter todas as informações 

nutricionais, nome e/ou marca, data de fabricação 

e prazo de validade. Embalagem: Pote de 

polietileno resistente, intacto, apresentando 

vedação adequada. Deve conter peso líquido de 

300g. Prazo de Validade: Mínimo de 30 dias, a 

contar da data da entrega. 

R$ 8,90 26.700,00 



 

 

39 

 

86.  
2.000 PCT 

QUEIJO FATIADO MUSSARELA: embalagem 400g. 

Entende-se por queijo mussarela o queijo que se 

obtém por filagem de uma massa acidificada, 

(produto intermediário obtido por coagulação de 

leite por meio de coalho e/ou outras enzimas 

coagulantes apropriadas), complementada ou não 

pela ação de bactérias lácteas específicas. O 

produto deverá ser refrigerado à temperatura de 

01ºC a 10°C e transportado em condições que 

preservem tanto as características físico-químicas, 

microbiológicas e microscópicas. Cada fatia do 

produto deverá pesar em média 20 (vinte) gramas. 

Consistência: semisuave ou suave; Textura: fibrosa, 

elática e fechada; Cor: branco a amarelado, e 

uniforme; Sabor: láctico, pouco desenvolvido a 

ligeiramente picante; Odor: láctico, pouco 

perceptível; O produto não deverá conter 

impurezas ou substâncias estranhas, de qualquer 

natureza. A embalagem primária do produto 

deverá ser plástica termo formada. O produto deve 

ter rótulo e estabelecimentos Registrados no 

Ministério da Agricultura (SIF) ou no Serviço de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal do Estado 

de Santa Catarina. Somente serão aceitos produtos 

com data de fabricação de até 30 (trinta) dias do 

ato da entrega. 

R$ 23,62 47.240,00 

87.  
200 PCT 

QUEIJO ZERO LACTOSE: embalagem 150g. O 

produto deverá ser refrigerado à temperatura de 

01ºC a 10°C e transportado em condições que 

preservem tanto as características físico-químicas, 

microbiológicas e microscópicas. Cada fatia do 

produto deverá pesar em média 20 (vinte) gramas. 

Consistência: semi suave ou suave; Textura: 

fibrosa, elástica e fechada; Cor: branco a 

amarelado, e uniforme; Sabor: láctico, pouco 

desenvolvido a ligeiramente picante; Odor: láctico, 

pouco perceptível; O produto não deverá conter 

impurezas ou substâncias estranhas, de qualquer 

natureza. A embalagem primária do produto 

deverá ser plástica termoformada. O produto deve 

ter rótulo e estabelecimentos Registrados no 

R$ 11,79 2.358,00 
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Ministério da Agricultura (SIF) ou no Serviço de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal do Estado 

de Santa Catarina. Somente serão aceitos produtos 

com data de fabricação de até 30 (trinta) dias do 

ato da entrega. 

88.  
1.000 Pote 

REQUEIJÃO ZERO LACTOSE: Pote de 180g, 

Ingredientes: Creme de leite, massa para elaborar 

queijo (leite pasteurizado padronizado, enzima 

lactase, cloreto de cálcio (INS 509), fermento 

lácteo e coagulante), enzima lactase, sal (cloreto 

de sódio), estabilizantes pirofosfato de sódio (INS 

450i) e polifosfato de sódio (INS 452i), regulador de 

acidez ácido lático e conservante nisina (INS 234). 

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

O Produto deverá ter validade não inferior a 1 mês 

a partir da data de entrega. Com registro no S.I.M 

ou CISPOA ou S.I.F. 

R$ 10,09 10.090,00 

    
VALOR 

TOTAL 
810.838,00 

LOTE VI – PANIFICAÇÃO 

89.  
8.000 kg 

PÃO DOCE: liso e sem cobertura. Unidades de 70g. 

Produzido no dia ou no máximo 1 dia antes da 

entrega. Os pães devem ser entregues em 

embalagens plásticas transparentes. 

R$ 15,32 122.560,00 

90.  
10.000 kg 

PÃO FRÂNCES: em unidades de 50g. Produzido no 

dia ou no máximo 1 dia antes da entrega. Os pães 

devem ser entregues em embalagens plásticas 

transparentes. 

R$ 13,96 139.600,00 

91.  
50 PCT 

PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR: Embalagem de 350g. 

Ingredientes: Farinha de trigo integral, farinha de 

trigo fortificada com ferro e ácido fólico, glúten, 

fibra de trigo, vinagre, sal, cloreto de potássio, 

emulsificantes: estearoil-2-lactil-lactato de cálcio, 

polisorbato 80 e goma guar, conservadores: 

propionato de cálcio e ácido sórbico, melhoradores 

de farinha: fosfato monocálcico, cloreto de amônio 

e ácido ascórbico. ALÉRGICOS: CONTÉM 

R$ 13,26 663,00 
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DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AVEIA, 

CENTEIO, CEVADA, TRITICALE, SOJA, OVOS, LEITE, 

CASTANHA-DO-PARÁ, CASTANHA-DE-CAJU E 

NOZES. CONTÉM GLÚTEN. Prazo mínimo de 

validade de 5 dias a partir da data de entrega. 

 
VALOR 

TOTAL 

262.823,00  

VALOR TOTAL DOS LOTES:                                                                                          R$ 6.051.864,00 
 
Mencionar as marcas cotadas sob pena de desclassificação. 
 
 
Esta proposta deve apresentar as marcas dos itens. 
 
Validade da Proposta: 60 dias. 
 
________________________, ______ de __________________ de ________.  
ASSINATURA:        
 
NOME:                   
 
CPF: 
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ANEXO III 

 
AO EDITAL DE PREGÃO 62/PMBN/2022 

 
 

 
 

"M      O      D      E      L      O" 
 

   
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                
ENDEREÇO 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
                        Para fins de participação no Edital de Pregão Presencial nº 62/PMBN/2022, declaramos 
para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em 
nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do Artigo 32 - Parágrafo 2º, da Lei 
Federal Nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98 
 
 
                        Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 2022. 
  
 
 
 
 
 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  

representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO IV 

 

 AO EDITAL DE PREGÃO Nº 62/PMBN/2022 
 
 

"M      O      D      E      L      O" 
 

   
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                
ENDEREÇO 

 
 

DECLARAÇÃO DECUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7O DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

 
 
                        Para fins de participação, no Edital de Pregão Nº 62/PMBN/2022, em cumprimento com 
o que determina o Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, declaramos para todos os fins de direito, que a 
nossa empresa não possui empregados menores de dezoito anos em jornada noturna, ou em locais 
insalubres ou perigosos; não possui em seus quadros empregados menores de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
 
 
                        Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 
                                _______________,___ de ____________ de 2022. 
  
 
 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  
representante legal da empresa proponente. 
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AANNEEXXOO  VV  aaoo  eeddiittaall  ddee  PPrreeggããoo  6622//PPMMBBNN//22002222  

  

  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  
 

((PPlleennoo  AAtteennddiimmeennttoo  aaooss  RReeqquuiissiittooss  ddee  HHaabbiilliittaaççããoo))  
 
 
Prezados Senhores, 
 
Empresa:________________________________________________________________________, 
inscrito no CGC/CNPJ nº ________________________________________ por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)_____________________________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________________ e do CPF nº 
_____________________________, DECLARA, para fins do disposto no item 5.1 do Capítulo V do 
Edital do edital de pregão presencial 62/PMBN/2022, que Atende Plenamente aos Requisitos de 
Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº. 13.520, de 17 de julho de 
2002. 
 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022 
EDITAL DE PREGÃO Nº 62/PMBN/2022 
 

ANEXO VI 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
 

Aos 00 (-------) dias do mês de ------ do ano de 2022, o Município de Braço do Norte, através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria Municipal nº. 238 de 08 de abril de 2021 e Portaria 

Municipal nº 284 de 17 de maio 2021, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao 
Pregão 62/2022, que objetiva o "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS E CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC, 
observados as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação 
supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em 
documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz das regras insertas no Decreto nº 7.892, de 
23/01/2013.  
 
CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
"CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 
2023 DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS 
EDUCACIONAIS INFANTIS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.” 
 
CLAÚSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS  
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.  
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Braço do Norte não será 
obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência 
de fornecimento em igualdade de condições.  
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666/93, no Decreto nº7.892/13, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.  
 
CLAÚSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o 
especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 62/2022. 
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes do Edital do Pregão nº 62/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento 
de compromisso.  
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Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, no Pregão 
nº 62/2022, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E ENTREGA  
Locais de entrega:  - Escola Professor Antônio Rohden, Avenida Presidente Getulio Vargas, n° 780, Centro; 
Escola Adolfo Wiggers, Rua Dona Leopoldina, s/n°, São José; Escola Atílio Ghisi, Rua Antônio Isidoro, n° 105, 
Lado Da União; Escola Pedro Marcolino Gesser, Rua João Blomer Filho, s/n°, Vila Nova; Escola João Batista Da 
Silva, Rua Manoel Pedro Maia, n° 849, Floresta; Escola Matilde Niehues Philippi, Rua Augusta Aguiar Danielski, 
s/n°, São Januário; CEI Algodão Doce, Rua Manoel Pedro Maia, n° 739, Floresta; CEI Nossa Senhora Das 
Graças, Rua Cônego Valentin Oenning, n° 2652, Nossa Senhora Das Graças; CEI Ana Alice Da Silva, Rua 
Jorge Manoel Martins, n° 121, Sertão Do Rio Bonito; CEI Ana Rohling Wiggers, Rua Itamar Beckauser, n° 233, 
São Basílio; CEI Ântonio Volpato, Rua Expedicionario Luiz Coan, s/n°, União; CEI Adriana Aparecida Viana, Rua 
Governador Jorge Lacerda, s/n°, Centro; CEI Bela Vista, Pedro Philippi, n°32, Trevo; CEI Rosa Mota De Souza, 
Rodovia SC KM 370, Alto Travessão; CEI Edith Della Giustina Gesser, Rua Clemente Coan, s/n°, Nossa 
Senhora De Fatima; CEI Favinho De Mel, Rua Luiz Ghizoni, n° 78, Santa Augusta; CEI Isaura Uliano Sombrio, 
Rua Irineu Bornhausen, s/n°, Costódio Sombrio; CEI Mãe Joaquina, Rodovia SC 370 KM 195, n° 191, 
Travessão; CEI Mundo Encantado, Estrada Geral Baixo Pinheiral, s/n°, Baixo Pinheiral; CEI São Francisco, Rua 
Jacinto Bianco, n° 258, São Francisco; CEI Vila Nova, Rua Ângelo Volpato, n° 471, Vila Nova; CEI Pequeno 
Principe Rua Jacob Batista Uliano, n°922, Centro; São Januário, Rua Rodolfo Rogério Philippi, São Januário. 

 

5.2. Os produtos licitados deverão ser entregues conforme descrito abaixo: 

• Os produtos licitados deverão ser entregues conforme descrito abaixo: 

• Os hortifrutigranjeiros – uma vez por semana (terça-feira); 

• O leite – duas vezes por semana até as 12:00hrs (segunda e quarta-feira); 

• A bebida láctea – duas vezes por semana (segunda-feira e quarta-feira); 

• Alimentos estocáveis – semanalmente (terças-feiras); 

• As carnes – semanalmente (terças-feiras); 

• Pão – conforme necessidade (o pão deverá ser entregue até as 08:00h.) 

 

• O horário de entrega dos produtos deverá ser entre 06h30min e 18horas (essas datas poderão sofrer 

alterações previamente avisadas quando as mesmas coincidirem com feriados ou pontos 

facultativos, ou conforme necessidade da Secretaria da Educação e Desporto) 

 

• Os entregadores deverão seguir as regras citadas abaixo: 

• Usar uniforme completo do fornecedor (sapato fechado, calça comprida, camiseta ou jaleco fechado, 

touca ou boné); 

• Ter boa higiene pessoal (unhas curtas, barba aparada); 

• Utilizar álcool 70% para a higiene das mãos durante as entregas; 

• Repor no mesmo dia os produtos que faltaram na hora da entrega;  

• Trocar os produtos que apresentarem alguma imperfeição ou não estiverem dentro das especificações 

da licitação; 

• As entregas devem seguir o mesmo itinerário, para que os produtos cheguem sempre no mesmo 

horário; 

 

• Os critérios de higiene no transporte de alimentos deverão obedecer aos seguintes requisitos: 
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• Os veículos de transporte de alimentos deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e 

higiene; 

• É proibido manter no mesmo local, ou transportar no mesmo compartimento de um veículo, alimentos e 

substâncias estranhas que possam contaminá-los ou corrompê-los; 

• Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e animais; 

• As caixas e embalagens utilizadas para o transporte dos produtos deverão estar em bom estado de 

conservação e higiene;  

• As caixas e embalagens não poderão ser trocadas com as da entidade. 

 

5.3. Caso não seja entregue o objeto do certame no prazo ao subitem 20.1, a empresa licitante será 
multada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso e mais as penalidades cabíveis na lei de 
licitação, contrato e demais disposições deste Edital. 

 
5.4. Representante da Prefeitura de Braço do Norte, Secretaria Municipal de Educação Nivea Willemann 
Rocha, ou por mais servidores representantes da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, especialmente 
designados pelo Prefeito.  
 
CLAÚSULA SEXTA – DO PAGAMENTO  
O pagamento será realizado até o 12º(Décimo Segundo) dia de cada mês após a entrega do objeto da 
presente licitação ou conforme disponibilidade financeira. Para se efetivar o pagamento, a 
CONTRATADA deverá apresentar na Secretaria de Administração, até o dia 5º dia da entrega do 
objeto licitado, a nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidor encarregado da fiscalização da 
entrega dos materiais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante o recebimento da ordem de fornecimento 
pelo fornecedor.  
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 
mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento.  
Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura 
correspondente.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  
Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, 
poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da 
Administração, isolada ou cumulativamente:  
- Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória.  
- Cancelamento do registro na Ata.  
- Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por 
prazo de até 5 (cinco) anos.  
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida 
sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  
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- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem justificativa aceita 
pelo órgão ou entidade usuário, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, 
isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções.  
- Advertência.  
- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, após decorridos cinco dias, a contar da 
data do inadimplemento.  
Multa de mora sobre o valor total do pedido, de 0,33% por dia de inadimplência, no caso de inexecução 
total.  
- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por 
prazo de até cinco (cinco) anos.  
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a licitação pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação que será concedida 
sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos pelos resultantes ou depois de 
decorridos o prazo da sanção aplicado com subitem anterior.  
 
Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada ao fornecedor o contraditório e 
ampla defesa.  
A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras, 
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à 
Administração.  
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II da presente Ata. e em atendimento ao § 
1º, art. 28 da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado quaisquer 
reajustamentos de preços.  
Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face 
da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS  
Os materiais objeto desta Ata de Registro de Preços serão recebidos pelo requisitante consoante o 
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.  
 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:  
Pela Administração, quando:  
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;  
b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua 
justificativa;  
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços;  
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 17 do edital, será 
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o comprovante aos 
autos que deram origem ao registro de preços;  
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h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 
por publicação em imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da 
publicação;  
 
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:  
 
a) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com 
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula VIII, caso não aceita as razões do pedido.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 
ORDENS DE FORNECIMENTO  
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
responsável relativo a pasta solicitante.  
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão 
igualmente autorizados pelo órgão requisitante.  
 
DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado de Santa 
Catarina, para dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, 
sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da 
Constituição Federal. 
 
E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de 
igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 
 
Braço do Norte, 00 de ----- de 2022. 
 

FABIANO PIRES DE OLIVEIRA 
 

PREGOEIRO  

JULIANA SPIECKER DA SILA 
 

EQUIPE  

THIAGO CORREA TANCREDO  
 

EQUIPE  

PATRÍCIA ALEXANDRA DOMINGUES TELES EQUIPE  

 

NOME DO PARTICIPANTE EMPRESA ASSINATURA 
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ANEXO VII 

 
 

AO EDITAL DE PREGÃO 62/PMBN/2022 
 
 

"M      O      D      E      L      O" 
 
 

   
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                
ENDEREÇO 

 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
 
 ………………………………………………., inscrita no CNPJ N° ………….....…………………., 
sediada na rua …………………….., cidade ………... / Estado de .................................., por intermédio 
de seu representante legal, o(a) Sr(a)……………………..., portador(a) da Carteira de Identidade n° 
…………...............….. e do CPF n° ………………………………... DECLARA que não possui em seu 
quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de 
economia mista. 
 
 
 
 
…………………………….., de ……….. de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Representante legal 
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ANEXO VIII 
AO EDITAL DE PREGÃO 62/PMBN/2022 

 
“PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CENTROS 

EDUCACIONAIS INFANTIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.” 

 

 OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de merenda escolar pra as escolas e centros educacionais infantis 
municipais de Braço do Norte/SC.  

 
1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Oferecer merenda, visando alimentos variados e seguros, que contribuam com o crescimento e 
desenvolvimento saudável dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, garantindo melhoria 
do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que 
necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as 
diferenças biológicas entre as faixas etárias. 

 
2. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS, PRAZOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO 
OBJETO 
 
- Escola Professor Antônio Rohden, Avenida Presidente Getulio Vargas, n° 780, Centro. 

      – Escola Adolfo Wiggers, Rua Dona Leopoldina, s/n°, São José. 
      – Escola Atílio Ghisi, Rua Antônio Isidoro, n° 105, Lado Da União. 
      – Escola Pedro Marcolino Gesser, Rua João Blomer Filho, s/n°, Vila Nova. 
      – Escola João Batista Da Silva, Rua Manoel Pedro Maia, n° 849, Floresta. 
      – Escola Matilde Niehues Philippi, Rua Augusta Aguiar Danielski, s/n°, São Januário.  

-CEI Algodão Doce, Rua Manoel Pedro Maia, n° 739, Floresta. 
     – CEI Nossa Senhora Das Graças, Rua Cônego Valentin Oenning, n° 2652, Nossa Senhora Das 
Graças. 
      –CEI Ana Alice Da Silva, Rua Jorge Manoel Martins, n° 121, Sertão Do Rio Bonito.  

– CEI Ana Rohling Wiggers, Rua Itamar Beckauser, n° 233, São Basílio. 
– CEI Ântonio Volpato, Rua Expedicionario Luiz Coan, s/n°, União. 
– CEI Adriana Aparecida Viana, Rua Governador Jorge Lacerda, s/n°, Centro. 
– CEI Bela Vista, Pedro Philippi, n°32, Trevo. 
– CEI Rosa Mota De Souza, Rodovia SC KM 370, Alto Travessão. 
– CEI Edith Della Giustina Gesser, Rua Clemente Coan, s/n°, Nossa Senhora De Fatima.  
– CEI Favinho De Mel, Rua Luiz Ghizoni, n° 78, Santa Augusta. 
– CEI Isaura Uliano Sombrio, Rua Irineu Bornhausen, s/n°, Costódio Sombrio. 
– CEI Mãe Joaquina, Rodovia SC 370 KM 195, n° 191, Travessão. 
– CEI Mundo Encantado, Estrada Geral Baixo Pinheiral, s/n°, Baixo Pinheiral. 

      – CEI São Francisco, Rua Jacinto Bianco, n° 258, São Francisco.   
      – CEI Vila Nova, Rua Ângelo Volpato, n° 471, Vila Nova  
      – CEI Pequeno Principe Rua Jacob Batista Uliano, n°922, Centro. 

– CEI São Januário, Rua Rodolfo Rogério Philippi, São Januário 
 
Os produtos licitados deverão ser entregues conforme descrito abaixo: 
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Os hortifrutigranjeiros – uma vez por semana (terça-feira); 
O leite – duas vezes por semana até as 12:00hrs (segunda e quarta-feira); 
A bebida láctea – duas vezes por semana (segunda-feira e quarta-feira); 
Alimentos estocáveis – semanalmente (terças-feiras); 
 As carnes – semanalmente (terças-feiras); 
Pão – conforme necessidade (obs: O pão deverá ser entregue até as 08:00h.) 

 
O horário de entrega dos produtos deverá ser entre 06h30min e 18horas (obs: Essas datas poderão sofrer 
alterações previamente avisadas quando as mesmas coincidirem com feriados ou pontos facultativos, 
ou conforme necessidade da Secretaria da Educação e Desporto) 

 
Os entregadores deverão seguir as regras citadas abaixo: 
Usar uniforme completo do fornecedor (sapato fechado, calça comprida, camiseta ou jaleco fechado, touca ou 
boné); 
Ter boa higiene pessoal (unhas curtas, barba aparada); 
Utilizar álcool 70% para a higiene das mãos durante as entregas; 
 Repor no mesmo dia os produtos que faltaram na hora da entrega;  
Trocar os produtos que apresentarem alguma imperfeição ou não estiverem dentro das especificações da 
licitação; 
As entregas devem seguir o mesmo itinerário, para que os produtos cheguem sempre no mesmo horário; 

 
Os critérios de higiene no transporte de alimentos deverão obedecer aos seguintes requisitos: 
Os veículos de transporte de alimentos deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e higiene; 
 
É proibido manter no mesmo local, ou transportar no mesmo compartimento de um veículo, alimentos e 
substâncias estranhas que possam contaminá-los ou corrompê-los; 
Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e animais; 
As caixas e embalagens utilizadas para o transporte dos produtos deverão estar em bom estado de conservação 
e higiene;  
As caixas e embalagens não poderão ser trocadas com as da entidade. 
 
       4     F UNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Para elaboração deste documento, foram observados às seguintes normas de regência: 
4.1. Lei federal nº 8.666/1993: institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá 
outras providências; 
4.2. Lei Federal nº 10.520/2002: institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, 
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências; 

 
4.3 Trata-se de licitação NÃO exclusiva com fulcro na lei municipal nº 557 de 20 de abril de 2021: 
regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de 
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e 
sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 
administração pública municipal.  

 
5 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO/PRAZO DE ENTREGA 

5.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
5.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
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redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
5.3 o representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
Representante da Prefeitura de Braço do Norte, Secretaria Municipal de Educação Nivea Willemann Rocha. 

 
6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da contratante: 
6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; 
6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
6.1.3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
6.1.5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no edital e seus anexos; 
6.2. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente termo de contrato, bem como qualquer dano causado a terceiros 
em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda: 
7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 
no termo de referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 
27, do código de defesa do consumidor (lei n°8.078, de 1990); 
7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de referência, o objeto com 
avarias ou defeitos; 

 
7.1.4. Comunicar à contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
7.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
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Licitação da Merenda Escolar para o Ano de 2023 

Item 
Quantidade 

 

Unidade 

ou 

Medida 

Descrição 

Preço 

Unit. 

Máximo 

 

Total 

LOTE I - FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS 

1.  
6.000 UN 

ABACAXI: de 1º qualidade, fresco, graúdo, em grau 

médio de amadurecimento, com polpa intacta e 

firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

R$ 7,59 
R$ 

45.540,00 

2.  
1.500 kg 

ALHO: branco, graúdo, desenrestado de 1º 

qualidade. 
R$ 29,59 

R$ 

44.385,00 

3.  
3.000 PCT 

AMEIXA SECA SEM CAROÇO – pct de 100g deve 

conter somente a fruta seca, sem ingredientes 

adicionais. Não poderá apresentar cheiro alterado 

ou rançoso.  No pacote deverá constar data que foi 

embalado e data de validade. Validade mínima de 

2 meses da data da entrega. 

R$ 11,12 
R$ 

33.360,00 

4.  
3.000 kg 

CAQUI: de 1º qualidade, fresco, em grau médio de 

amadurecimento, casca lisa, livre de sujidades, 

tamanho e coloração uniforme, livre de danos, 

pragas e substâncias nocivas à saúde. 

R$ 7,48 
R$ 

22.440,00 

5.  
4.000 kg 

CHUCHU: de casca brilhante, lisa e firme, sem 

rachaduras ou manchas. Não serão tolerados os 

defeitos que prejudiquem o consumo ou o 

rendimento como: Desidratação, Ferimento, Oco, 

Podridão e Virose. 

R$ 4,32 
R$ 

17.280,00 

6.  
5.000 kg 

LARANJA LIMA: redonda, casca lisa, de 1º 

qualidade, livre de sujidades, tamanho e coloração 

uniforme, com polpa firme e intacta. 

R$ 5,64 
R$ 

28.200,00 

7.  
10.000 kg 

LARANJA PÊRA: redonda, casca lisa, de 1º 

qualidade, livre de sujidades, tamanho e coloração 

uniforme, com polpa firme e intacta. 

R$ 4,01 
R$ 

40.100,00 
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8.  
8.000 kg 

MAMÃO: tipo formosa, em grau médio de 

amadurecimento com 3kg aprox., de 1º qualidade. 
R$ 10,56 

R$ 

84.480,00 

9.  
10.000 kg 

MANGA: de 1º qualidade, fresca, em grau médio 

de amadurecimento, casca lisa, livre de sujidades, 

tamanho e coloração uniforme, livre de danos, 

pragas e substâncias nocivas à saúde. 

R$ 6,29 
R$ 

62.900,00 

10.  
5.000 kg 

PERA – de 1ª qualidade, casca sã, lisa, sem picadas 

de inseto, sem imperfeições Apresentando 

tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem 

danos físicos e mecânicos, isento de partes 

pútridas. Devendo estar bem desenvolvidas e 

maduras, devendo apresentar 80 a 90% de 

maturação. Embalagem: em sacos plásticos 

resistentes, conforme quantidade solicitada, 

apresentando na embalagem etiqueta de 

pesagem. 

R$ 12,62 
R$ 

63.100,00 

11.  
3.000 kg 

VAGEM: fresca, de 1ª qualidade, sem amarelados e 

manchas. 
R$ 14,49 

R$ 

43.470,00 

    
VALOR 

TOTAL 

R$ 

485.255,00 

LOTE II - NÃO PERECÍVEIS 

12.  
2.000 PCT 

AÇÚCAR: pacote de 1kg, Refinado branco, não 

deve apresentar sujidade, umidade, bolor, 

coloração escura ou mistura. Na entrega, somente 

será aceito o produto que tenha data de validade 

de, no mínimo, 3 meses. 

R$ 22,30 44.600,00 

13.  
3.000 PCT 

AÇÚCAR: pacote de 5kg, Refinado branco, não 

deve apresentar sujidade, umidade, bolor, 

coloração escura ou mistura. Na entrega, somente 

será aceito o produto que tenha data de validade 

de, no mínimo, 3 meses. 

R$ 4,82 14.460,00 

14.  
100 UN 

ADOÇANTE LÍQUIDO: Embalagem de 80 ml, 

contendo somente edulcorante natural 

STEVIOSÍDEO. Na entrega, somente será aceito o 

produto que tenha data de validade de, no 

R$ 21,93 2.193,00 
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mínimo, 6 meses. 

15.  
200 CAIXA 

ÁGUA DE COCO: Embalagem de 200ml.  NÃO 

CONTÉM GLÚTEN.  Validade mínima 3 meses. 
R$ 3,12 624,00 

16.  
1.000 PCT 

AMENDOIM COM PELE – Sem vagem, grãos 

inteiros e maduros, sãos, perfeitos e de tamanho e 

coloração uniformes. Fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 

primas terrosas e parasitas, não podendo estar 

úmidos, fermentados ou apresentando mofo ou 

com grãos quebrados. Acondicionado em 

embalagens plásticas de 500g. Validade mínima de 

3 meses na data da entrega. 

R$ 6,44 6.440,00 

17.  
500 PCT 

AMIDO DE MILHO: Pacote de 1 kg. A embalagem 

deve estar intacta. Na entrega, somente será 

aceito o produto que tenha data de validade de, no 

mínimo, 6 meses a partir da data de entrega. 

R$ 14,72 7.360,00 

18.  
1.000 PCT 

ARROZ BRANCO POLIDO QUEBRADO: Isento de 

mofo, de odores estranhos e de substâncias 

nocivas. Embalado em pacotes de 5kg, em plástico 

atóxico, com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade de até 6 

meses a partir da data de entrega, de acordo com 

as normas em vigor da ANVISA. 

R$ 21,66 21.660,00 

19.  
2.000 PCT 

ARROZ BRANCO: subgrupo polido, classe longo fino 

- Tipo 1. Isento de mofo, de odores estranhos e de 

substâncias nocivas. Embalado em pacotes de 5kg, 

em plástico atóxico, com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade de 

até 6 meses a partir da data de entrega, de acordo 

com as normas em vigor da ANVISA. 

R$ 21,29 42.580,00 

20.  
5.000 PCT 

ARROZ PARBOLIZADO: longo tipo 1. Isento de 

mofo, de odores estranhos e de substâncias 

nocivas. Produto natural sem adição de elementos 

químicos.  Embalado em pacotes de 5kg, em 

plástico atóxico. Com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade de 

até 6 meses a partir da data de entrega, de acordo 

R$ 18,87 94.350,00 
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com as normas em vigor da ANVISA. 

21.  
2.000 PCT 

BANHA: Balde plástico de 3kg. Cor Branca. Sem 

conservantes. 100% natural. Embalada em 

recipiente plástico, atóxico. Contendo a 

identificação do produto, registro no órgão 

competente e prazo de validade de 4 meses a 

partir da data de entrega. 

R$ 49,60 99.200,00 

22.  
2.000 PCT 

BISCOITO DOCE: Sabor Sortido: Leite, Chocolate e 

Coco. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 

amido, açúcar invertido, sal, cacau em pó, 

fermentos químico: bicarbonato de amônio, 

bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, 

emulsificante lecitina de soja, corante caramelo iv, 

aromatizantes e melhoradores de farinha: 

metabissulfito de sódio e protease. NÃO PODE 

CONTER GORDURA TRANS OU GORDURA 

VEGETAL HIDROGENADA. Deve apresentar sabor 

característico e agradável, estar intactas, sem 

quebraduras ou amolecimento. Embalagem 

primaria: pacotes de 330g com prazo de validade e 

data de fabricação. Prazo mínimo de validade de 3 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 7,32 14.640,00 

23.  
2.000 PCT 

BISCOITO DOCE: tipo MAISENA ou MARIA 

Ingredientes: Farinha de Trigo Enriquecida com 

Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal, 

Creme de Milho, Açúcar Invertido, Amido, Sal, 

Estabilizante Lecitina de Soja, Fermentos Químicos 

(Bicarbonato de Amônio e Bicarbonato de Sódio), 

Acidulante Ácido Láctico, Aromatizante e 

Melhorador de Farinha Protease (INS 1101 i). NÃO 

PODE CONTER GORDURA TRANS OU GORDURA 

VEGETAL HIDROGENADA.  Deve apresentar sabor 

característico e agradável, estar intactas, sem 

quebraduras ou amolecimento. Embalagem 

primaria: pacotes de 350g com prazo de validade e 

data de fabricação. Prazo mínimo de validade de 3 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 7,49 14.980,00 
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24.  
5.000 PCT 

CAFÉ: em pó a Vácuo, devidamente selecionado, 

beneficiado, torrado e moído. Embalagem de 500g. 

Peso líquido, conforme determina a legislação e 

com o selo da ABIC. Prazo mínimo de validade 2 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 19,96 99.800,00 

25.  
2000 VIDRO 

CAFÉ, TRADICIONAL: Solúvel granulado, validade 

mínima de 12 meses e data de embalamento no 

máximo de 30 dias. Embalagem de vidro de 200g. 

R$ 20,49 40.980,00 

26.  
3.000 PCT 

COCO RALADO A GRANEL SEM AÇÚCAR - pct de 

100g. Coco ralado elaborado com endosperma 

procedente de frutos sãos e maduros. Aspecto - 

fragmentos soltos, cor – branca, cheiro e sabor 

próprios, umidade máxima 4%. Não poderá 

apresentar cheiro alterado ou rançoso.  No pacote 

deverá constar data que foi embalado e data de 

validade. Validade mínima de 2 meses da data da 

entrega. 

R$ 7,93 23.790,00 

27.  
2.000 PCT 

COLORÍFICO (COLORAU) – Pacote de 500g. 

Características: produto a base de farinha de milho 

e urucum. NÃO PODE CONTER GLÚTEN. Não deve 

apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento 

insatisfatório, mistura e peso insatisfatório. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente, não 

violada, vedado hermeticamente, contendo dados 

do produto: identificação, procedência, número do 

registro no ministério da agricultura, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Fabricação: máximo até 

60 dias. Validade: mínimo de 1 ano. 

R$ 8,74 17.480,00 

28.  
10.000 PCT 

EXTRATO DE TOMATE: Ingredientes: Tomate. Sem 

adição de açúcar e sal ou outro ingrediente. Não 

conter glúten. Devem constar na embalagem a 

validade e modo de conservação do produto. 

Embalagem de 300g.  

R$ 4,62 46.200,00 

29.  
3.000 PCT 

FARINHA DE MANDIOCA: fina, não azeda, classe 

branca, torrada, tipo 1 Embalagem primária: 

pacotes plásticos transparentes de 1kg com prazo 

de validade e data de fabricação. Prazo mínimo de 

R$ 7,06 21.180,00 
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validade de 3 meses a partir da data de entrega. 

30.  
3.000 PCT 

FARINHA DE MILHO: embalagem primária: pacotes 

de 1kg com prazo de validade e data de fabricação. 

Prazo mínimo de validade de 3 meses. 

R$ 6,54 19.620,00 

31.  
3.000 PCT 

FARINHA DE TRIGO: Tipo especial, de boa 

qualidade, enriquecida com ferro e ácido fólico 

(Vitamina B9) na proporção de no mínimo 

4,2mg/100g e 150mcg/100g, respectivamente. 

Fornecer em embalagem de 5kg. Obtido de grãos 

sãos, limpos e isentos de matéria terrosa e 

parasita. Contendo todas as informações 

nutricionais, data de fabricação e validade na 

embalagem. Não podendo estar úmida, 

fermentada ou rançosa. Conter endereço do 

fabricante impressos na embalagem. Prazo mínimo 

de validade de 4 meses a partir da data de entrega. 

R$ 24,59 73.770,00 

32.  
10.000 PCT 

FEIJÃO PRETO: tipo I, natural, constituído de no 

mínimo 95% de grãos inteiros e correspondentes à 

variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e 

secos. Ausência de pedaços de grãos ardidos, 

brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados 

e carunchados que prejudiquem sua aparência e 

qualidade, produção de última safra. Embalagem: 

saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, 

vedado hermeticamente e limpo, contendo 1kg de 

peso líquido. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número de 

lote, data de fabricação, data de validade, 

condições de armazenagem, quantidade do 

produto e registro no Ministério da Agricultura 

e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não 

deverá exceder 50% do prazo de validade.  

R$ 9,00 90.000,00 

33.  
2.000 LT 

FERMENTO EM PÓ: para bolo, embalagem lata de 

250g. Ingredientes básicos: Amido de milho ou 

fécula de mandioca, fosfato monocálcio e 

bicarbonato, conforme legislação vigente. Prazo 

mínimo de validade 3 meses a partir da data de 

R$ 9,06 18.120,00 
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entrega. 

34.  
800 PCT 

FERMENTO: para pão (biológico e instantâneo). 

Embalagem a vácuo de 500g. Prazo de validade 

mínima de 3 meses a partir da data de entrega. 

R$ 26,62 21.296,00 

35.  
600 UN 

GELATINA EM PÓ INCOLOR SEM SABOR: pacote de 

24g. sem sabor e odor. Isento de sujidades, 

parasitas e larvas. Acondicionado em saco plástico, 

atóxico pesando 24 gramas cada. 

VALIDADE: Prazo mínimo de 10 (dez) meses a 

contar da data de entrega do produto. 

R$ 5,92 3.552,00 

36.  
4.000 PCT 

MACARRÃO com ovos:  Tipo Cabelo de Anjo. 

Vitaminado, composto de matéria-prima de 1º 

qualidade, sãs e limpas, isentas de material terroso 

e parasitas. Embalado em pacotes de 500g. Prazo 

de validade mínima de 3 meses a partir da data de 

entrega. 

R$ 7,49 29.960,00 

37.  
2.000 PCT 

MACARRÃO com ovos: Tipo Nhoque. Vitaminado, 

composto de matéria-prima de 1º qualidade, sãs e 

limpas, isentas de material terroso e parasitas. 

Embalado em pacotes de 500g. Prazo de validade 

mínima de 3 meses a partir da data de entrega. 

R$ 7,16 14.320,00 

38.  
6.000 PCT 

MACARRÃO: Tipo Parafuso, vitaminado, composto 

de matéria-prima de 1º qualidade, sãs e limpas, 

isentas de material terroso e parasitas. Embalado 

em pacotes de 1kg. Prazo de validade mínima de 3 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 8,29 49.740,00 

39.  
4.000 PCT 

MACARRÃO: tricolor parafuso 500g – Composto de 

Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, ovos pasteurizados, espinafre e tomate 

desidratados, corantes naturais urucum e cúrcuma. 

Embalagem de plástico com 500g. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 8,12 32.480,00 

40.  
6.000 UN 

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL: Ingredientes: 

tomate, cebola, amido modificado, sal, salsa e 

alho. NÃO CONTER GLÚTEN. Sem adição de açúcar 

R$ 3,38 20.280,00 
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e conservantes. Deve apresentar cor, sabor, odor 

característico, consistência pastosa, embalado em 

SACHÊ, com peso líquido de 300g. Validade mínima 

de 3 meses a partir da data de entrega. 

41.  
8.000 UN 

ÓLEO DE SOJA: alimentício. Produto refinado de 

acordo com os padrões legais. Deverá conter 

Vitamina E, e ser acondicionado em embalagens 

plásticas de 900ml. Prazo de validade mínima de 2 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 10,06 80.480,00 

42.  
1.000 PCT 

ORÉGANO: pacote de 100g. Prazo mínimo de 

validade de 4 meses a partir da data de entrega. 
R$ 11,27 11.270,00 

43.  
6.000 kg 

POLVILHO AZEDO: pacotes de 1 kg com prazo de 

validade e data de fabricação. Prazo mínimo de 

validade de 3 meses a partir da data de entrega. 

R$ 11,95 71.700,00 

44.  
3.000 PCT 

POLVILHO DOCE: pacotes de 500g, fabricado a 

partir de matérias-primas sãs. Produto livre de 

matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais 

e vegetais. Pacote de polietileno atóxico, 

resistente. 

R$ 8,25 24.750,00 

45.  
5.000 kg 

SAL: refinado e iodado, beneficiado e isento de sais 

de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e 

fragmentos de conchas. Produzido e embalado em 

conformidade com a legislação vigente. 

Embalagem primária: pacotes com 1kg. Prazo de 

validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega. 

R$ 2,28 11.400,00 

46.  
500 UN 

SUCO DE LARANJA: 100% Natural.  Sem a adição de 

agentes químicos para conservação ou correção de 

sabor do produto. Embalagem de 300 ml. 

 Entregue em temperatura de 1°C a 7°C. Prazo de 

validade mínima de 15 dias a partir da data de 

entrega. 

R$ 5,04 2.520,00 

47.  
5.000 UN 

SUCO DE UVA INTEGRAL: Ingredientes: 100% de 

suco de uva tinto integral, sem adição de água e 

açúcar. Garrafa de vidro com 1,5L. Sem 

conservantes, não fermentado, não alcoólico, não 

contém glúten, Na Embalagem conter dados de 

R$ 16,62 83.100,00 
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identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou 

Resoluções da Anvisa/MS. O produto deverá ter 

registro no ministério da Agricultura e/ou 

ministério da Saúde. Validade: mínimo 12 meses a 

contar da data de entrega. 

48.  
2.500 UN 

VINAGRE: de álcool acondicionado em frasco 

plástico resistente com 900ml, 1° qualidade, conter 

registo no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, nome e endereço do fabricante 

impressos na embalagem. Prazo de validade 

mínima de 3 meses a partir da data de entrega. 

R$ 3,09 7.725,00 

    
VALOR 

TOTAL 
1.278.600,00 

LOTE III – ALIMENTOS PARA DIETAS ESPECIAIS 

49.  
200 PCT 

BISCOITO SEQUILHOS ZERO: Sabor – Leite, laranja e 

coco. Não conter glúten, lactose, soja e sem adição 

de leite e derivados. Produzido em maquinário 

exclusivo. Ingredientes: amido de milho e ou 

mandioca, açúcar, gordura vegetal de palma, ovos, 

sal e aromatizante. Não conter corantes artificiais. 

NÃO PODE CONTER GORDURA TRANS OU 

GORDURA VEGETAL HIDROGENADA. Pacote de 

350g. Prazo de validade mínima de 3 meses a partir 

da data de entrega. 

R$ 13,74 2.748,00 

50.  
400 PCT 

BISCOITO TIPO COOKIES INTEGRAL: Sabor - Linhaça 

com Coco ou Amaranto com Cacau. Não conter 

glúten, Leite e derivados, corantes e conservantes. 

Embalagem individual de 30g. NÃO PODE CONTER 

GORDURA TRANS OU GORDURA VEGETAL 

HIDROGENADA. Prazo mínimo de validade de 3 

meses a partir da data de entrega. 

R$ 12,33 4.932,00 

51.  
1.000 PCT 

BISCOITO: tipo MARIA INTEGRAL SEM LACTOSE. 

Contendo basicamente farinha de trigo integral, 

gordura vegetal de palma, açúcar mascavo e sal. 

Deve apresentar sabor característico e agradável, 

estar intactas, sem quebraduras ou amolecimento. 

R$ 11,49 11.490,00 
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NÃO PODE CONTER GORDURA TRANS OU 

GORDURA VEGETAL HIDROGENADA. Embalagem 

primária: pacote de 400g, com prazo de validade e 

data de fabricação. Prazo mínimo de validade de 3 

meses a partir da data de entrega. 

52.  
100 PCT 

BISCOITO: TIPO ROSQUINHA.  ZERO AÇÚCAR. 

SABOR – COCO. Embalagem de 150g. NÃO PODE 

CONTER GORDURA TRANS OU GORDURA 

VEGETAL HIDROGENADA. Sem adição de açúcares, 

com stévia natural, vegano, com polpa de coco. 

Não leva adição de nenhum derivado animal. 

R$ 13,97 1.397,00 

53.  
400 PCT 

BOLO SEM GLÚTEN, SEM LEITE, E SEM SOJA: 

Congelado, Sabores: banana e maçã, laranja, 

cenoura e chocolate. NÃO PODE CONTER 

GORDURA TRANS OU GORDURA VEGETAL 

HIDROGENADA. Pacote de 350g. Prazo de validade 

mínima de 1 mês a partir da data de entrega. 

R$ 27,00 10.800,00 

54.  
800 PCT 

CACAU EM PÓ: cacau em pó natural, 100% cacau, 

Alcalino, Embalagem 500g, sem aditivos químicos, 

sem adição de açúcar, livre de aromas artificiais, 

sem açúcar, livre de gordura trans. Sem lactose. 

Prazo mínimo de validade 2 meses a partir da data 

de entrega. 

R$ 22,62 18.096,00 

55.  
150 500g 

CANELA EM PÓ SEM AÇÚCAR: Proveniente de 

cascas sãs, limpas e secas. Pura, livre de sujidades e 

contaminantes. Embalagem apresentando 

externamente dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote data de 

validade, quantidade do produto, e número do 

registro no Ministério da Agricultura, contendo 

500g de peso líquido. Data de validade mínima de 

6 meses a contar da data de entrega do produto. 

R$ 46,22 6.933,00 

56.  
2.000 PCT 

FARINHA DE ARROZ – Ingredientes: 100% grãos de 

arroz (oriza sativa spp.) moídos. Não conter glúten. 

Características: cor, odor, sabor e textura 

característica. Embalagem primária: saco plástico, 

hermeticamente selado, atóxico, resistente, 

rotulado de acordo com a legislação vigente, 

R$ 10,73 21.460,00 
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pesando 1kg. Na data de entrega o produto deve 

dispor de no mínimo 4 meses de validade. 

57.  
3.000 kg 

FARINHA DE AVEIA: Pacote de 1kg. 100% farinha 

de aveia, conter informações nutricionais, nome e 

endereço do fabricante impressos na embalagem. 

Validade mínima 3 meses a partir da data de 

entrega. 

R$ 17,20 51.600,00 

58.  
600 UN 

LEITE DE COCO PARA BEBER SEM LACTOSE: 100% 

vegano. Não pode conter adição de açúcar, nem 

soja e sem glúten. Embalagem de 900ml. Prazo 

mínimo de validade de 3 meses a partir da data de 

entrega. 

R$ 22,97 13.782,00 

59.  
1.000 PCT 

LINHAÇA dourada: Semente de linhaça dourada, 

grãos integrais, sem sujidades ou gravetos, 

primeira qualidade. Pacote 250g 

R$ 13,28 13.280,00 

60.  
400 PCT 

MACARRÃO DE ARROZ SEM GLÚTEN: massa 

alimentícia a base de arroz, embalagem de 500g, 

isento de glúten. Embalagem com ingredientes, 

informações nutricionais, modo de preparo, nome 

e endereço do fabricante impressos na 

embalagem, validade superior a 3 meses a partir 

da data de entrega. 

R$ 6,20 2.480,00 

61.  
1.000 PCT 

PÃO VEGANO (SEM OVO), SEM GLÚTEN, SEM 

LEITE, SEM AÇÚCAR E SEM CONSERVANTES.  

Ingredientes:  Farinha de arroz, água, farinha de 

soja integral, fécula de mandioca, aipim, óleo de 

girassol, fermento biológico, sal marinho e vinagre. 

Emulsificante: INC 464 (HPMC). Aroma Natural. 

Deve apresentar sabor característico e agradável. 

Pacote de 500g. Prazo mínimo de validade de 5 

dias a partir da data de entrega. 

R$ 22,29 22.290,00 

62.  
3.000 PCT 

UVA PASSA SEM CAROÇO: pct de 1kg deve conter 

somente a fruta seca, sem ingredientes adicionais. 

Não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso.  

No pacote deverá constar a data que foi embalado 

e a data de validade. Validade mínima de 2 meses 

da data de entrega. 

R$ 35,97 107.910,00 
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VALOR 

TOTAL 
289.198,00 

LOTE IV – CARNES/PERECÍVEIS 

63.  
25.000 kg 

CARNE BOVINA FRESCA MOÍDA: TIPO ACÉM. 

Embalagem de 1kg. A carne deverá ser moída no 

dia da entrega e resfriada antes da mesma. Deverá 

conter no máximo, 10% de gordura, ser isenta de 

cartilagens, de ossos e conter no máximo 3% 

aponeuroses. O produto deverá estar resfriado em 

embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, 

transparente, integra, sem furos e sem acúmulos. 

Deverá ser proveniente de animais abatidos em 

abatedouros registrados e fiscalizados pelas 

autoridades competentes (carne inspecionada), n° 

de registro em órgão competente (S.I.M, S.I.E. ou 

S.I.F.), nome e endereço do fabricante impressos 

na embalagem, fabricação máxima de 4 dias. 

Entrega: o produto deverá ser entregue com 

temperatura de 6ºC com tolerância até 7ºC. 

R$ 34,73 868.250,00 

64.  
15.000 kg 

CARNE BOVINA FRESCA: em cubos de 2x3 cm – 

TIPO ACÉM. Embalagem de 1kg. Deverá conter no 

máximo, 10% de gordura, ser isenta de cartilagens, 

de ossos e conter no máximo 3% aponeuroses. O 

produto deverá estar resfriado em embalagem 

plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, 

integra, sem furos e sem acúmulos. Deverá ser 

proveniente de animais abatidos em abatedouros 

registrados e fiscalizados pelas autoridades 

competentes (carne inspecionada), n° de registro 

em órgão competente (S.I.M, S.I.E. ou S.I.F.), 

nome e endereço do fabricante impressos na 

embalagem, fabricação máxima de 4 dias. 

Entrega: o produto deverá ser entregue com 

temperatura de 6ºC com tolerância até 7ºC. 

R$ 35,31 529.650,00 

65.  
12.000 kg 

CARNE DE FRANGO CONGELADO CORTE   

FILEZINHO (SASSAMI) – Pacote: Embalagem: deve 

estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, 

contendo 01kg. Na embalagem deve conter as 

seguintes informações: identificação da empresa, 

R$ 21,98 263.760,00 
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peso, data de processamento e data de validade, 

identificação do tipo de carne, carimbo de 

inspeção estadual ou federal. Prazo de validade 

mínimo 03 meses a contar a partir da data de 

entrega.  Transporte a frio. Entrega: o produto 

deverá ser entregue com temperatura de - 18ºC 

com tolerância até -12ºC. 

66.  
20.000 kg 

CARNE DE FRANGO CONGELADO CORTE COXA E 

SOBRECOXA COM OSSO, SEM DORSO, in natura. 

Embalagem de 1kg Os Cortes devem ter contornos 

definidos, firmes e sem manchas, pele aderente. 

Com aspecto, cor e cheiro característicos. Não 

deve apresentar sujidades, penas e carcaça. Livre 

de parasitas, micróbios e qualquer substância 

nociva. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, 

transparente, atóxica. Na embalagem deve conter 

as seguintes informações: identificação da 

empresa, peso, data de processamento e data de 

validade, identificação do tipo de carne, carimbo 

de inspeção municipal, estadual ou federal. Prazo 

de validade mínimo 03 meses a contar a partir da 

data de entrega.  Transporte a frio. Entrega: o 

produto deverá ser entregue com temperatura de - 

18ºC com tolerância até -12ºC. 

R$ 16,97 339.400,00 

67.  
15.000 kg 

CARNE DE FRANGO CONGELADO INTEIRO: limpo, 

congelado, peça inteira (2.500 a 3.500g.), 

acondicionado em embalagem plástica, de 1° 

qualidade. Com registro no Serviço de Inspeção 

Federal (S.I.F) ou Secretária da Agricultura e 

Abastecimento do Estado. Entrega: o produto 

deverá ser entregue com temperatura de - 18ºC 

com tolerância até -12ºC. Prazo de validade 

mínima de 2 meses a partir da data de entrega. 

R$ 14,60 219.000,00 
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68.  
5.000 kg 

CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA – 

CONGELADA. Embalagem de no mínimo 1kg. O 

produto deverá possuir no SIF, SIE ou SIM. 

Devidamente identificados com rótulo impresso ou 

etiqueta adesiva, de acordo com a legislação 

vigente. Com prazo de validade de no mínimo (06) 

seis meses e data de fabricação de no máximo (30) 

trinta dias. Entrega: o produto deverá ser entregue 

com temperatura de - 18ºC com tolerância até -

12ºC. em veículos fechados com sistema de 

refrigeração e nas condições exigidas pela RDC 

216.  

R$ 18,44 92.200,00 

69.  
5.000 KG 

CARNE DE FRANGO, TIPO CORAÇÃO DE FRANGO – 

congelado. Embalagem: deve estar intacta, 

polietileno, transparente, atóxica, contendo 1kg. 

Na embalagem deve conter as seguintes 

informações: identificação da empresa, peso, data 

de processamento e data de validade, identificação 

do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou 

federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a 

contar a partir da data de entrega.  Transporte a 

frio. Entrega: o produto deverá ser entregue com 

temperatura de - 18ºC com tolerância até -12ºC e 

nas condições exigidas pela RDC 216.  

R$ 25,71 128.550,00 

70.  
10.000 kg 

CARNE SUÍNA FRESCA INTEIRA TIPO: LOMBO.  Em 

peça inteira de no máximo 2kg. Sem osso. 

Procedente de abatedouro e retalhista sob 

inspeção oficial, manipuladas em perfeitas 

condições higiênicas. As embalagens devem ser 

identificadas com o nome do produto, prazo de 

validade, peso. Deverá ser proveniente de animais 

abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados 

pelas autoridades competentes (carne 

inspecionada), n° de registro em órgão competente 

(S.I.M, S.I.E. ou S.I.F.), nome e endereço do 

fabricante impressos na embalagem, fabricação 

máxima de 4 dias.  Entrega: O produto deverá ser 

entregue com temperatura de 6°C com tolerância 

de 7°C. 

R$ 22,57 225.700,00 
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71.  
10.000 kg 

CARNE SUÍNA EM CUBOS TIPO PERNIL S/ OSSO. A 

carne deverá ser do tipo pernil sem osso, resfriada, 

com no máximo 08% de gordura e 3% de 

aponevrose, isenta de cartilagens e ossos. Deverá 

estar em boas condições de higiene, sem manchas 

esverdeadas, livres de parasitas e sujidades. 

Pacotes de 1kg. Rotulagem: As embalagens devem 

ser identificadas com o nome do produto, prazo de 

validade, peso. Deverá ser proveniente de animais 

abatidos em abatedouros registrados e fiscalizados 

pelas autoridades competentes (carne 

inspecionada), n° de registro em órgão competente 

(S.I.M, S.I.E. ou S.I.F.), nome e endereço do 

fabricante impressos na embalagem, fabricação 

máxima de 4 dias.  Entrega: O produto deverá ser 

entregue com temperatura de 6°C com tolerância 

de 7°C. 

R$ 21,93 219.300,00 

72.  
2.000 kg 

CARNE TIPO FÍGADO BOVINO FRESCO: Pacotes de 

1kg, inteiro em filme pvc transparente ou saco 

plástico transparente contendo identificação do 

produto, prazo de validade, peso e selo de 

inspeção municipal, estadual ou federal. 

Fabricação máxima de 4 dias. Entrega: o produto 

deverá ser entregue com temperatura de 6ºC com 

tolerância até 7ºC. 

R$ 19,67 39.340,00 

    
VALOR 

TOTAL 
2.925.150,00 

LOTE V – LATICÍNIOS 

73.  
12.000 PCT 

BEBIDA LÁCTEA: Sabor Morango e Coco.  Pacote 

900ml. Ingredientes: Leite pasteurizado 

semidesnatado e/ou leite reconstituído 

semidesnatado, preparado de morango (água, 

xarope de açúcar, amido modificado, polpa de 

morango, soro de leite em pó, aromatizante, 

conservante sorbato de potássio, acidulante ácido 

cítrico e corante natural carmim) e fermentos 

lácteos. Validade mínima de 30 (trinta) dias a 

contar da data da entrega. 

R$ 5,37 64.440,00 
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74.  
4.000 UN 

IOGURTE NATURAL CREMOSO: Ingredientes: Leite 

parcialmente desnatado e ou leite parcialmente 

desnatado reconstituído, leite em pó desnatado e 

fermento láctea. Não pode conter: estabilizante, 

corantes, aromatizantes ou conservantes. Não 

pode conter Glúten. Embalagem de 800g. Prazo 

mínimo de validade de 1 mês a partir da data de 

entrega. Entrega: o produto deverá ser entregue 

com temperatura de 6ºC com tolerância até 7ºC. 

Com transporte sob refrigeração. 

R$ 15,83 63.320,00 

75.  
1.500 UN 

IOGURTE NATURAL INTEGRAL SEM LACTOSE: 

Ingredientes: Leite em pó, leite em pó desnatado, 

proteínas lácteas, enzima lactase e fermentos 

lácteos. Não pode conter: estabilizante, corantes, 

aromatizantes ou conservantes. Não pode conter 

Glúten. Embalagem de 170g. Prazo mínimo de 

validade de 1 mês a partir da data de entrega. 

Entrega: o produto deverá ser entregue com 

temperatura de 6ºC com tolerância até 7ºC. Com 

transporte sob refrigeração. 

R$ 5,16 7.740,00 

76.  
500 UN 

IOGURTE SEM GLUTEN E SEM AÇÚCAR (Garrafinha 

de 170g) - Sabor Morango, Coco ou Ameixa. Prazo 

mínimo de validade de 1 mês a partir da data de 

entrega. Entrega: o produto deverá ser entregue 

com temperatura de 6ºC com tolerância até 7ºC. 

Com transporte sob refrigeração 

R$ 4,66 2.330,00 

77.  
1.000 UN 

IOGURTE ZERO LACTOSE E SEM GLUTEN 

(Garrafinha de 170g) - Sabor Coco, Morango ou 

Salada de frutas. Prazo mínimo de validade de 1 

mês a partir da data de entrega. Entrega: o 

produto deverá ser entregue com temperatura de 

6ºC com tolerância até 7ºC. Com transporte sob 

refrigeração 

R$ 4,37 4.370,00 

78.  
50.000 PCT 

LEITE: pasteurizado tipo C, acondicionado em 

embalagem plástica com 1litro, asséptica 

impermeável ao ar, luz e germes e possuir perfeita 

conservação do sabor e das qualidades nutritivas, 

1° qualidade. O Produto deverá ter validade não 

inferior a 5 dias a partir da data de entrega. 

R$ 6,64 332.000,00 
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Entrega: o produto deverá ser entregue com 

temperatura de até 10°C ou de acordo com o 

fabricante. Com transporte sob refrigeração. Com 

registro no S.I.M ou CISPOA ou S.I.F. 

79.  
10.000 

Tetrap

ack 

LEITE: UHT longa vida integral, acondicionado em 

embalagem tetrapack com 1litro, asséptica 

impermeável ao ar, luz e germes e possuir perfeita 

conservação do sabor e das qualidades nutritivas, 

1° qualidade. O Produto deverá ter validade não 

inferior a 2 meses a partir da data de entrega. Com 

registro no S.I.M ou CISPOA ou S.I.F. 

R$ 6,26 62.600,00 

80.  
5.000 

Tetrap

ack 

LEITE: UHT semidesnatado, sem lactose: para 

dietas com restrição de lactose. 1litro. Prazo de 

validade mínima de 3 meses a partir da data de 

entrega. 

R$ 6,94 34.700,00 

81.  
3.000 kg 

MANTEIGA COM SAL – Embalagem: Balde ou 

Tablete de 1Kg.  Ingredientes: Creme de leite e 

cloreto de sódio. Alérgicos: contém derivados de 

leite. Intacto, sem defeitos, apresentando data de 

fabricação e validade, informações nutricionais, 

nome e endereço do fabricante impresso na 

embalagem, validade superior a 3 meses a partir 

da data de entrega. 

R$ 42,80 128.400,00 

82.  
1.000 UN 

MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE – Embalagem 

de 200g. Ingredientes: Creme de leite, cloreto de 

sódio, enzima lactase e corante natural urucum. 

Alérgicos: contém derivados de leite. Não contém 

glúten. Produto deverá estar resfriado no 

momento da entrega. O transporte deverá ser feito 

em carro refrigerado, conforme legislação da 

Anvisa. 

R$ 14,55 14.550,00 

83.  
600 Pote 

MARGARINA COM SAL LIGHT ZERO LACTOSE: pote 

de 250g. Contendo vitaminas (“E”, “A”, “B6”, 

“acido fólico”, “D”, “B12”). Prazo mínimo de 

validade de 4 meses a partir da data de entrega. 

Transporte a frio, mantendo-se sempre em 

temperatura menor de 10°C. NÂO CONTEM  

GLÚTEN. 

R$ 7,65 4.590,00 
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84.  
500 Pote 

MARGARINA SABOR MANTEIGA CREMOSA COM 

SAL: 80% de Lipídios: Embalagem de 500g. 

Ingredientes: Óleos vegetais líquidos e 

interesterificados, leite desnatado reconstituído, 

água, vitamina a (15.000 ui/kg), estabilizantes 

mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de 

soja, conservadores benzoato de sódio e sorbato 

de potássio, aroma idêntico ao natural de 

manteiga, acidulante ácido cítrico, corante 

sintético idêntico ao natural betacaroteno, 

antioxidantes TBHQ  e EDTA cálcio dissódico e 

corantes naturais urucum e cúrcuma. Transporte a 

frio, mantendo-se sempre em temperatura menor 

de 10°C. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

R$ 10,82 5.410,00 

85.  
3.000 UN 

NATA: Ingredientes: Creme de leite, e estabilizante 

carragena. Teor de Gordura 45%. Não pode conter 

goma de guar, amido de milho, gelatina e 

conservantes. Características sensoriais: na cor 

branca. Sabor e odor: Característicos, suaves, não 

rançosos, nem ácidos e sem sabores ou odores 

estranhos. Textura: Firme, untuosa, com bom 

espalhamento. Aparência: Brilhante, sem 

apresentação de grumos, sem soro aparente. A 

rotulagem deverá conter todas as informações 

nutricionais, nome e/ou marca, data de fabricação 

e prazo de validade. Embalagem: Pote de 

polietileno resistente, intacto, apresentando 

vedação adequada. Deve conter peso líquido de 

300g. Prazo de Validade: Mínimo de 30 dias, a 

contar da data da entrega. 

R$ 8,90 26.700,00 

86.  
2.000 PCT 

QUEIJO FATIADO MUSSARELA: embalagem 400g. 

Entende-se por queijo mussarela o queijo que se 

obtém por filagem de uma massa acidificada, 

(produto intermediário obtido por coagulação de 

leite por meio de coalho e/ou outras enzimas 

coagulantes apropriadas), complementada ou não 

pela ação de bactérias lácteas específicas. O 

produto deverá ser refrigerado à temperatura de 

01ºC a 10°C e transportado em condições que 

preservem tanto as características físico-químicas, 

R$ 23,62 47.240,00 



 

 

72 

 

microbiológicas e microscópicas. Cada fatia do 

produto deverá pesar em média 20 (vinte) gramas. 

Consistência: semisuave ou suave; Textura: fibrosa, 

elática e fechada; Cor: branco a amarelado, e 

uniforme; Sabor: láctico, pouco desenvolvido a 

ligeiramente picante; Odor: láctico, pouco 

perceptível; O produto não deverá conter 

impurezas ou substâncias estranhas, de qualquer 

natureza. A embalagem primária do produto 

deverá ser plástica termo formada. O produto deve 

ter rótulo e estabelecimentos Registrados no 

Ministério da Agricultura (SIF) ou no Serviço de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal do Estado 

de Santa Catarina. Somente serão aceitos produtos 

com data de fabricação de até 30 (trinta) dias do 

ato da entrega. 

87.  
200 PCT 

QUEIJO ZERO LACTOSE: embalagem 150g. O 

produto deverá ser refrigerado à temperatura de 

01ºC a 10°C e transportado em condições que 

preservem tanto as características físico-químicas, 

microbiológicas e microscópicas. Cada fatia do 

produto deverá pesar em média 20 (vinte) gramas. 

Consistência: semi suave ou suave; Textura: 

fibrosa, elástica e fechada; Cor: branco a 

amarelado, e uniforme; Sabor: láctico, pouco 

desenvolvido a ligeiramente picante; Odor: láctico, 

pouco perceptível; O produto não deverá conter 

impurezas ou substâncias estranhas, de qualquer 

natureza. A embalagem primária do produto 

deverá ser plástica termoformada. O produto deve 

ter rótulo e estabelecimentos Registrados no 

Ministério da Agricultura (SIF) ou no Serviço de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal do Estado 

de Santa Catarina. Somente serão aceitos produtos 

com data de fabricação de até 30 (trinta) dias do 

ato da entrega. 

R$ 11,79 2.358,00 

88.  
1.000 Pote 

REQUEIJÃO ZERO LACTOSE: Pote de 180g, 

Ingredientes: Creme de leite, massa para elaborar 

queijo (leite pasteurizado padronizado, enzima 

lactase, cloreto de cálcio (INS 509), fermento 

R$ 10,09 10.090,00 
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lácteo e coagulante), enzima lactase, sal (cloreto 

de sódio), estabilizantes pirofosfato de sódio (INS 

450i) e polifosfato de sódio (INS 452i), regulador de 

acidez ácido lático e conservante nisina (INS 234). 

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

O Produto deverá ter validade não inferior a 1 mês 

a partir da data de entrega. Com registro no S.I.M 

ou CISPOA ou S.I.F. 

    
VALOR 

TOTAL 
810.838,00 

LOTE VI – PANIFICAÇÃO 

89.  
8.000 kg 

PÃO DOCE: liso e sem cobertura. Unidades de 70g. 

Produzido no dia ou no máximo 1 dia antes da 

entrega. Os pães devem ser entregues em 

embalagens plásticas transparentes. 

R$ 15,32 122.560,00 

90.  
10.000 kg 

PÃO FRÂNCES: em unidades de 50g. Produzido no 

dia ou no máximo 1 dia antes da entrega. Os pães 

devem ser entregues em embalagens plásticas 

transparentes. 

R$ 13,96 139.600,00 

91.  
50 PCT 

PÃO INTEGRAL SEM AÇÚCAR: Embalagem de 350g. 

Ingredientes: Farinha de trigo integral, farinha de 

trigo fortificada com ferro e ácido fólico, glúten, 

fibra de trigo, vinagre, sal, cloreto de potássio, 

emulsificantes: estearoil-2-lactil-lactato de cálcio, 

polisorbato 80 e goma guar, conservadores: 

propionato de cálcio e ácido sórbico, melhoradores 

de farinha: fosfato monocálcico, cloreto de amônio 

e ácido ascórbico. ALÉRGICOS: CONTÉM 

DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AVEIA, 

CENTEIO, CEVADA, TRITICALE, SOJA, OVOS, LEITE, 

CASTANHA-DO-PARÁ, CASTANHA-DE-CAJU E 

NOZES. CONTÉM GLÚTEN. Prazo mínimo de 

validade de 5 dias a partir da data de entrega. 

R$ 13,26 663,00 

 
VALOR 

TOTAL 

262.823,00  

 


