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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2013 
 
 

A Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP torna público e CONVIDA interessados em 
participar do PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2013, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a 
aquisição parcelada de produtos, bebidas, alimentos e condimentos que compõem o cardápio da 
Merenda Escolar, conforme ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL, que será regido pela 
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. 

 
ANEXO I – Especificações Técnicas e quantidades 

 
Item Produtos Quant. Unid. 
01 ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 

MINERAIS, DE PREPARO INSTANTÂNEO:  Produto obtido pela 
mistura do cacau em pó com açúcar orgânico a partir de matéria prima sã e 
limpa, isenta de matéria terrosa, detritos, cascas de semente, pó 
homogêneo, cor própria, cheiro característico, sabor doce e próprio, com 
32% de cacau solúvel em pó. O produto deverá estar de acordo com a 
NTA-40 do Decreto Estadual nº. 12.486 de 20/10/78. A embalagem deverá 
ser em caixas, latas ou sacos plástico atóxicos de 400 gramas a 1 kg, com 
data de fabricação, prazo de validade e nº. do lote. 

900 Kg 

02 AÇÚCAR  REFINADO:  O  produto  deverá  ser  de  qualidade  e 
apresentar aspecto claro. Embalagem atóxica de 01 kg. O produto deverá 
estar de acordo com a NTA-53 do Decreto Estadual nº 12486 de 20 de 
outubro de 1978 e a legislação em vigor quanto às normas de higiene e 
rotulagem de alimentos.Validade mínima de 10 meses a partir da data de 
fabricação que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. O 
açúcar deverá ter coloração branca ao ser diluído em água. O produto 
deverá estar sem umidade no pacote, sem empedrar. Reposição do 
Produto: A empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a 
substituir ou repor o produto, quando: Houver, na entrega, embalagens 
danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à 
contaminação e/ou deterioração;  O  produto  não  atender  as  legislações  
sanitárias  em vigor, bem como outras referentes ao produto em questão; 
O produto apresentar qualquer alteração, antes do vencimento (validade). 
O produto não atender às especificações deste edital. 
Informação Nutricional: porção de 5 g 
Quantidade por porção: 
Valor Energético: mínimo 20 kcal. 
Carboidratos: mínimo 5 g. 

2.000 Kg 

03 AMIDO DE MILHO  – produto amiláceo extraído do milho, fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e 

80 kg 
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parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a 
forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre 
os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 
84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 500g. 

04 ARROZ LONGO FINO, TIPO 1: O produto deverá estar de acordo 
com a NTA-33 do Decreto Estadual nº. 12486 de 20 de outubro de 
1978  e  a  legislação  em  vigor  quanto  às  normas  de  higiene  e 
rotulagem de alimentos. O produto deverá ser de primeira qualidade, 
ter umidade máxima de 14%. Não serão aceitos grãos quebrados e 
excesso de sujidade, parasitas, larvas. Grãos nobres e selecionados. Não 
precisa lavar. Embalagem: saco de polipropileno transparente e resistente, 
contendo 5 kg. Deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade e nº. do lote, nº 
da análise e o selo de controle de resíduos de agrotóxicos. Validade 
mínima de 11 meses a partir da data de fabricação que não poderá ser 
superior a 45 dias da data de entrega. 
Reposição do Produto: A empresa licitante ou fabricante deverá se 
comprometer a substituir ou repor o produto, quando: Houver na 
entrega,  embalagens  danificadas,  defeituosas  ou inadequadas,  que 
exponham o produto à contaminação e/ou deterioração; 
O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como 
outras  referentes  ao  produto  em  questão;  O  produto  apresentar 
qualquer alteração, antes do vencimento (validade). O produto não 
atender às especificações deste edital. 
Informação Nutricional: porção de 50 g 
Quantidade por porção: 
Valor energético: mínimo 172 kcal. 
Carboidratos: mínimo 40 g. Proteínas: 
mínimo 3,0 g. 
Gorduras totais: 0. 
Gorduras saturadas: 0. 
Gorduras trans: 0. 
Fibra alimentar: mínimo 1 g. 
Sódio: < 5,0 mg. 
Contendo em cada 100 gr de arroz cozido no Calorias no mínimo 
109,7 kcal. 

13.000 kg 

05 ARROZ INTEGRAL : Longo fino, tipo 1 integral em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados 
em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa. 

2.000 kg 

06 ATUM RALADO:  em óleo comestível, embalagem lata, contendo no 
mínimo de 170g, com identificação do produto e prazo de validade. 

250 latas 

07 AVEIA EM FLOCOS FINOS : A embalagem interna deverá ser em 880 caixas 
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pacotes plásticos transparentes, limpos e resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo, contendo 
aproximadamente 200g, acondicionadas em caixas de papelão lacradas não 
amassadas e resistentes. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações 
técnicas. O produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a 
partir da data de entrega na unidade 

08 AZEITONA VERDE : em conserva inteira sem caroço, imersos em 
salmoura de concentração apropriada, em recipientes herméticos, 
coloração uniformes submetidos ao processo tecnológico adequado, 
atendendo as condições gerais do código sanitário de alimentos. 
Acondicionada em embalagem com 200 g devendo ser considerado como 
peso líquido do produto drenado. Produto, devidamente rotulado e 
identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo indicando claramente o 
peso líquido do produto drenado, o prazo de validade, marca comercial, 
procedência de fabricação, informação nutricionais, número do registro no 
órgão competente e demais dado conforme legislação vigente, reembalado 
de acordo com a praxe comercial. Prazo de validade mínimo de 12 meses a 
partir da data de entrega. 

100 Pacotes 

09 BISCOITO DE AVEIA E MEL: O produto deverá conter nos 
ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, aveia 
(farinha e flocos), açúcar, gordura vegetal, margarina, mel, fermentos 
químicos (pirofosfato sódio, bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio), 
sal, aromatizantes, lecitina de soja. Contém Glúten. EMBALAGEM 
PRIMARIA: BOPP mate + BOPP metalizado, contendo 140g do produto. 
EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelão ondulado contendo 30 
unidades de 140g cada. VALIDADE: 11 meses contados da data de 
fabricação do produto. 

260 kg 

10 BISCOITO DE LEITE, MEL E GRANOLA: O produto deverá conter 
nos ingredientes:  Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, granola (flocos de aveia, mel, açúcar mascavo, 
óleo de soja, coco ralado, flocos de centeio, açúcar invertido, farelo de 
trigo, flocos de trigo e maçã), farelo de trigo, margarina, leite em pó, 
fosfato tricálcico, sal, fermentos químicos (pirofosfato ácido de sódio, 
bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio), aromatizantes, lecitina de 
soja e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém Glúten, 
Leite e Soja. EMBALAGEM PRIMARIA: BOPP mate + BOPP 
metalizado, contendo 140g do produto. EMBALAGEM SECUNDARIA: 
Caixa de papelão ondulado contendo 30 unidades de 140g cada. 
VALIDADE: 11 meses contados da data de fabricação do produto. 

260 kg 

11 BISCOITO DE POLVILHO : Validade mínima 05 meses a contar data 
de entrega, em embalagem filme Bopp, embalagem com aproximadamente 
180 gramas. 

1.215 kg 
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12 BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE: O produto 
deverá conter nos ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, 
fibra de trigo, cacau em pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina 
de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de 
sódio. Melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Corante natural de 
caramelo. Aromatizante. CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM 
PRIMARIA: Embalagem de refil em BOPP de 134g, reembalados em 
sacos de 400g de produto. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixas de 
papelão contendo 12 pacotes de 400g, totalizando 4,8 Kg na caixa. 
VALIDADE: 8 meses contados da data de fabricação do produto. 

260 kg 

13 BISCOITO TIPO CREAM -CRACKER INTEGRAL : O produto 
deverá conter nos ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, creme de milho, farinha de arroz, açúcar, amido, farinha de 
aveia, fibra de trigo, leite desnatado em pó, sal, regulador de acidez: 
carbonato de cálcio. CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER TRAÇOS DE 
OVOS, AMENDOIM, CASTANHAS E AVELÃS. EMBALAGEM 
PRIMARIA Filme monocamada impresso, composto de polipropileno 
biorentado metalizado. EMBALAGEM SECUNDARIA: Filme 
monocamada impresso, composto de polipropileno biorentado metalizado. 
EMBALAGEM TERCIÁRIA: Caixa de papelão ondulado, contendo 12 
pacotes de 150 g, perfazendo um total de 1,8 Kg. VALIDADE: 8 meses 
contados da data de fabricação do produto. 

260 kg 

14 BISCOITO TIPO MARIA COM MEL, CEREAIS E SEMENTES: O 
produto deverá conter nos ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de 
milho, açúcar invertido, leite em pó, mel, aveia em flocos, farinha integral 
de centeio, farinha de arroz, semente de linhaça, semente de gergelim, sal e 
vanilina. Estabilizantes lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de 
amônio, bicarbonato de sódio. Melhorador de farinha metabissulfito de 
sódio. Aromatizantes. CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM 
PRIMARIA: Embalagem de refil em BOPP de 134g, reembalados em 
sacos de 400g de produto. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixas de 
papelão contendo 12 pacotes de 400g, totalizando 4,8 Kg na caixa. 
VALIDADE: 8 meses contados da data de fabricação do produto. 

260 kg 

15 CATCHUP TRADICIONAL:  composto a base de polpa e suco de 
tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, admitindo no mínimo 
35% de resíduos secos, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor 
próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito 
estado de conservação, acondicionado em embalagem de 
aproximadamente 400g. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. Prazo de validade mínimo de 6 meses 
a partir data de entrega. 

100 Frascos 

16 CEREAL INTEGRAL À BASE DE AVEIA COM MEL E 500 kg 
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ACHOCOLATADO OU CACAU OU CHOCOLATE – ALTO TEOR 
DE FIBRAS (TIPO GRANOLA): O produto deverá conter nos 
ingredientes: Flocos de Aveia, Açúcar, Achocolatado, Óleo de Soja, 
Flocos de Cevada, Flocos de Arroz, Flocos de Trigo, Coco Ralado, Farelo 
de Trigo, Maçã, Mel e Aroma Idêntico ao Natural de Chocolate. Contém 
Glúten. EMBALAGEM PRIMARIA: Pacotes impressos de PET + BOPP 
met, contendo 30 g ou  Pacotes impressos de BOPP + BOPP transparente, 
contendo 1 Kg. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelão, com 
50 ou 150 unidades de 30g ou fardo contendo 10 unidades de 1 Kg. 
VALIDADE: 6 meses contados da data de fabricação do produto. 

17 COCO RALADO FLOCOS : coco ralado seco, sem açúcar. Deverá ser 
elaborado com endosperma procedente de frutos sãos e maduros não 
poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com aspectos de fragmentos 
soltos e de cor branca. Parcialmente desengordurado com teor mínimo de 
lipídio de 3g em 100g. 

200 Pacotes 

18 COOKIE 4 GRÃOS:  O produto deverá conter nos ingredientes: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, 
gordura vegetal, açúcar invertido, aveia em flocos, farinha de centeio, 
semente de linhaça, semente de gergelim, canela em pó, cravo em pó e sal. 
Fermentos químicos bicarbonato de amônio, sódio e pirofosfato ácido de 
sódio. Emulsificante monoglicerídeo, estabilizante lecitina de soja e 
aromatizante. CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: 
Embalagem de refil em BOPP metalizado contendo 320g do produto. 
EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixas de papelão contendo 20 pacotes 
de 320g. VALIDADE: 8 meses contados da data de fabricação do produto. 

260 kg 

19 CREME DE LEITE : Creme de leite, sabor suave, consistência firme, 
embalagem não amassada, contendo 200g de peso líquido. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. 
Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses. 

100 caixas 

20 ERVILHA  REIDRATAD A  EM  CONSERVA:  lata  com  280  g 
(líquido) e 200 gr (drenado). 
Embalagem: deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome e 
marca do produto, prazo de validade e nº. do lote. Validade do 
produto de acordo com as orientações do fabricante; e que não seja 
inferior  a  60  dias  da  data  de  entrega.  Reposição  do  Produto:  A 
empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou 
repor o produto, quando: Houver na entrega, embalagens danificadas, 
defeituosas    ou    inadequadas,    que    exponham    o    produto    à 
contaminação   e/ou   deterioração;   O   produto   não   atender   as 
legislações  sanitárias  em  vigor,  bem  como  outras  referentes  ao 
produto em questão; O produto apresentar qualquer alteração, antes do 
vencimento (validade). O produto não atender às especificações deste 
edital. Ingredientes básicos: ervilha e salmoura (água e sal). Informação 
Nutricional: porção de 130 g 

30 Latas 
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Quantidade por porção: 
Valor energético: mínimo 84 kcal. 
Carboidratos: mínimo 20 g. Proteínas: 
mínimo 0 g. 
Gorduras totais: 0 g. 
Gorduras saturadas: 0 g. 
Gorduras trans: 0 g. 
Fibra alimentar: mínimo 3,1 g. 
Sódio: máximo 559 mg. 

21 EXTRAT O DE TOMATE: Embalagem: lata de 4  ( q u a t r o )  
q u i l o s  cada. O produto que não tiver um bom rendimento será 
desclassificado. Embalagem: deverá constar o nome e o endereço do 
fabricante, nome e marca do produto, prazo de validade e nº do lote. 
Validade do produto de acordo com as orientações do fabricante; e que 
não seja inferior a 60 dias da data de entrega. Reposição do Produto: A 
empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou 
repor   o   produto,   quando:   Houver,   na   entrega,   embalagens 
danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à 
contaminação e/ou deterioração; 
O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como 
outras  referentes  ao  produto  em  questão;  O  produto  apresentar 
qualquer alteração, antes do vencimento (validade). O produto não 
atender às especificações deste edital. 
Ingredientes básicos: tomate, açúcar e sal. Não contém glúten. 
Informação Nutricional: porção de 30 g 
Quantidade por porção: 
valor energético: minímo de 20 kcal 
Carboidratos: mínimo de 4,2 g 
Proteínas: mínimo de 0,9 g Gorduras 
Totais: máximo de 0 g Gorduras 
Saturadas: máximo de 0 g Gorduras 
Trans: máximo de 0 g Fibra alimentar: 
mínimo 0,9 g Sódio: máximo de 130 mg 
Vitamina A: mínimo de 40 µ g 
Vitamina E: mínimo 1 mg 

300 Latas 

22 EXTRAT O DE TOMATE : Embalagem: lata de 340 gr cada. O 
produto que não tiver um bom rendimento será desclassificado. 
Embalagem: deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome e 
marca do produto, prazo de validade e nº do lote. Validade do produto de 
acordo com as orientações do fabricante; e que não seja inferior a 60 dias 
da data de entrega. Reposição do Produto: A empresa licitante ou 
fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor   o   produto,   
quando:   Houver,   na   entrega,   embalagens danificadas, defeituosas ou 
inadequadas, que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração; 
O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como 
outras  referentes  ao  produto  em  questão;  O  produto  apresentar 
qualquer alteração, antes do vencimento (validade). O produto não 

300 Latas 
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atender às especificações deste edital. 
Ingredientes básicos: tomate, açúcar e sal. Não contém glúten. 
Informação Nutricional: porção de 30 g 
Quantidade por porção: 
valor energético: minímo de 20 kcal 
Carboidratos: mínimo de 4,2 g 
Proteínas: mínimo de 0,9 g Gorduras 
Totais: máximo de 0 g Gorduras 
Saturadas: máximo de 0 g Gorduras 
Trans: máximo de 0 g Fibra alimentar: 
mínimo 0,9 g Sódio: máximo de 130 mg 
Vitamina A: mínimo de 40 µ g 
Vitamina E: mínimo 1 mg 

23 FARINHA DE MANDIOCA FINA: Torrada tipo biju, embalagem 500g 
seca, ligeiramente torrada e escura, isenta de sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem plástica e atóxica. 

30  
kg 
 

24 FARINHA BIJÚ DE MILHO AMARELA : o produto deverá estar 
livre de impurezas e materiais estranhos.  Embalagem: pacotes  de  
polietileno  de  no mínimo 500g. Embalagem: deverá constar o nome e o 
endereço do fabricante, nome e marca do produto, prazo de validade e nº. 
do lote. 
Validade do produto de acordo com as orientações do fabricante; e que 
não seja inferior a 60 dias da data de entrega. Reposição do Produto: A 
empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a 
substituir   ou   repor   o   produto,   quando:   Houver   na   entrega, 
embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham 
o produto à contaminação e/ou deterioração; O produto não atender as 
legislações sanitárias em vigor, bem como outras referentes ao produto 
em questão; O produto apresentar qualquer alteração, antes 
do vencimento (validade). O produto não atender às especificações deste 
edital Informação Nutricional: porção de 50 g 
Quantidade por porção: 
Valor energético: mínimo de 188 kcal. 
Carboidratos: mínimo 41 g. 
Gorduras totais: máximo 1,0 g. 
Gorduras saturadas: 0 
Gorduras trans: 0 
Fibra alimentar: mínimo 2,7 g. Sódio: máximo 23 mg. 

690 kg 

25 FARINHA DE TRIGO, TIPO 1: Enriquecida com ferro e ácido 
fólico. Embalagem: pacotes de contendo 01 kg. O produto deverá 
estar de acordo com a NTA-35 do Decreto Estadual nº. 12486 de 20 de 
outubro de 1978 e a legislação em vigor quanto às normas de higiene  e  
rotulagem  de  alimentos.  Embalagem:  deverá  constar  o nome e o 
endereço do fabricante, nome e marca do produto, prazo de validade e nº. 
do lote. Validade do produto de acordo com as orientações do fabricante; 
e que não seja inferior a 60 dias da data de entrega. Reposição do 

75 kg 
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Produto: A empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a 
substituir ou repor o produto, quando: Houver na entrega, embalagens 
danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à 
contaminação e/ou deterioração;  O  produto  não  atender  as  legislações  
sanitárias  em vigor, bem como outras referentes ao produto em questão; 
O produto apresentar qualquer alteração, antes do vencimento (validade). 
O produto não atender às especificações deste edital. 
Ingredientes básicos: Farinha de trigo, ferro e ácido fólico (vitamina 
B9). 
Informação Nutricional: porção de 50 g 
Quantidade por porção: 
Valor energético: mínimo 180 kcal. 
Carboidratos: mínimo 38 g. Proteínas: 
mínimo 5,0 g. 
Gorduras totais: máximo 0,7 g. 
Gorduras saturadas: 0. 
Gorduras trans: 0. 
Fibra alimentar: mínimo 1,0 g. 
Sódio: 0. 
Ferro: mínimo 2,1 mg. 
Ácido fólico: mínimo 75 µ g. 

26 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL:  Embalagem de 1kg. Obtida da 
moagem dos grãos inteiros do trigo, mantém a estrutura do farelo, onde 
estão as fibras alimentares e do gérmen, fonte de vitaminas e sais minerais 
do grão. Possui vantagens nutricionais em relação à farinha de trigo 
branca, pois conta com a presença de nutrientes essenciais como vitaminas 
do complexo B, vitamina E, ferro e fibras que são perdidos durante o 
processamento da farinha de trigo comum. Possui coloração marrom clara, 
com aspecto e odor característico. Embalagem de plástico resistente, 
transparente, que seja possível visualizar o produto, íntegra, sem furos ou 
características distintas, contendo 1kg do produto. 

75 kg 

27 FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, GRUPO I FEIJÃO COMUM,  
CLASSE CORES: O produto deverá ser de qualidade. Ter umidade 
máxima de 14% e os grãos amassados, danificados, imaturos, quebrados e 
partidos não deverão ultrapassar 2,5% do peso dos pacotes. Não serão 
aceitos grãos ardidos, mofados, carunchados e 
impuros.   Grãos   nobres   e   selecionados.   Embalagem:   pacotes 
plásticos, contendo 01 kg. Deverá constar o nome e o endereço do 
fabricante, nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade e nº. do lote, nº da análise e o selo de controle de resíduos de 
agrotóxicos. Validade mínima de 3 meses a partir da data de 
fabricação que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. 
Reposição do Produto: A empresa licitante ou fabricante deverá se 
comprometer a substituir ou repor o produto, quando: Houver na entrega,  
embalagens  danificadas,  defeituosas  ou inadequadas,  que exponham o 
produto à contaminação e/ou deterioração; O produto 
não  atender  as legislações sanitárias  em vigor,  bem como  outras 

3.500 kg 
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referentes ao produto em questão; O produto apresentar qualquer 
alteração, antes do vencimento (validade). O produto não atender às 
especificações deste edital. 
Informação Nutricional: porção de 60 g 
Quantidade por porção: 
Valor energético: mínimo de 184 kcal. 
Carboidratos: mínimo 32 g. 
Proteínas: mínimo 14 g. 
Gorduras totais: máximo 0 g. Gorduras saturadas: máximo 0 g. Gorduras 
trans: 
máximo 0 g. Fibra alimentar: mínimo 16 g Sódio: < 5,0 mg. 
 

28 FEIJÃO PRETO:  tipo 01, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, 
com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e 
mistura de outras espécies, acondicionado em pacote de 01 kg e 
embalagem secundária plástica resistente com peso líquido de 30kg, com 
registro do ministério da agricultura. Prazo de validade de no mínimo 6 
meses a partir da entrega do produto. 

400 kg 

29 FERMENTO QUIMICO  EM PÓ:  produto formado de substâncias 
químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento 
gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou 
féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no 
ingrediente amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, 
bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. 

40 kg 

30 FUBÁ MIMOSO DE MILHO:  produto obtido pela moagem do grão de 
milho, desgerminado ou não, deverão ser fabricadas a partir de matérias 
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão 
estar úmidos ou rançosos, com umidade máxima de 15%p/p, com acidez 
máxima de 5%p/p, com no mínimo de 7%p/p de proteína. Com o 
rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da 
cocção. – emb. 500g. 

50 Kg 

31 GELATINA:  sabores morango ou framboesa, produto constituído de 
gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, 
aromatizantes artificial de morango ou framboesa e corantes artificiais 
vermelho bordeaux-s e amarelo crepúsculo. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Composição nutricional na porção de 15,4g de gelatina 
preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g de gorduras totais – bem. 
Rendimento 1 kilo rende 27 porções de 50  gramas. VALIDADE 
MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA. EMBALAGEM 
APROPRIADA. 

230 kg 

32 GRÃO DE BICO : de 1ª qualidade, nova, constituído de grãos inteiros e 
sadios, com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades 
e mistura de outras espécies, acondicionado em pacote de 01 kg e 
embalagem secundária plástica resistente com peso líquido de 10kg, com 
registro do ministério da agricultura. Prazo de validade de no mínimo 6 
meses a partir da entrega do produto. 

250 kg 
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33 LEITE CONDENSADO : embalagem de 395GRS aproximadamente, 
composto de leite integral, consistência cremosa e textura homogênea. 
Validade mínima de 10 meses a contar da entrega. 

100 Unid. 

34 LEITE DE CÔCO : natural, embalagem 200 ml aproximadamente, 
concentrado.  Validade mínima de 14 meses a contar a data de entrega. 
Acondicionado em frasco de vidro ou plástico de 200 ml. 

720 Frascos 

35 LEITE DE SOJA ORIGINAL : com 0% de lactose e colesterol e sem 
conservante. Não contém glútem, embalagem longa vida. 

2.200 Litros 

36 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TETRAPACK: caixas de 1000ml. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informação nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto e o número de registro no Ministério da 
Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as 
especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da 
agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e 
Sanitária de produtos de origem animal. Validade mínima de 120 dias a 
partir da data de entrega. 

9.000 Litros 

37 LENTILHA:  de 1ª qualidade, nova, constituído de grãos inteiros e sadios, 
com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e 
mistura de outras espécies, acondicionado em pacote de 01 kg e 
embalagem secundária plástica resistente com peso líquido de 30kg, com 
registro do ministério da agricultura.Prazo de validade de no mínimo 6 
meses a partir da entrega do produto. 

250 kg 

38 MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS: TIPO ESPAGUETE   
Embalagem: pacotes de polipropileno e polietileno com 500 g. O produto 
deverá estar de acordo com a NTA-49 do Decreto Estadual nº 12486 de 
20 de outubro de 1978 e a legislação em vigor quanto às 
normas de higiene e rotulagem de alimentos. Embalagem: deverá constar  
o  nome  e  o  endereço  do  fabricante,  nome  e  marca  do 
produto, prazo de validade e nº do lote. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de fabricação que não poderá ser superior  a 60 dias  da  
data  de entrega.  Reposição do  Produto: A 
empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou 
repor   o   produto,   quando:   Houver,   na   entrega,   embalagens 
danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à 
contaminação   e/ou   deterioração;   O   produto   não   atender   as 
legislações  sanitárias  em  vigor,  bem  como  outras  referentes  ao 
produto em questão; O produto apresentar qualquer alteração, antes do 
vencimento (validade). O produto não atender às especificações 
deste edital. 
Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 
pasteurizados, corantes naturais de urucum e cúrcuma. 
Informação Nutricional: porção de 80 g 
Quantidade por porção: 
Valor energético: de 279 a 281 kcal. 
Carboidratos: mínimo de 59 g. 

450  kg 
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Proteínas: mínimo 8,8 g. 
Gorduras totais: máximo de 0,8 g. 
Gorduras saturadas: máximo 0 g. 
Gorduras trans: máximo 0 g. 
Fibra alimentar: mínimo 1,6 g. Sódio: 
máximo 0 mg. 

39 MACARRÃO FORMATO ALFABETO ; EMB. 500GRS APROX. 
ENRIQUECIDO COM FERRO ÁCIDO FÓLICO, COM OVOS, 
VITAMINADO. EMBALADO EM PACOTE COM 500GRS APROX. 
PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE 
ATÉ 30 DIAS. 

450 kg 

40 MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS: TIPO PARAFUSO   
Embalagem: pacotes de polipropileno e polietileno com 500 g. O produto 
deverá estar de acordo com a NTA-49 do Decreto Estadual nº 12486 de 
20 de outubro de 1978 e a legislação em vigor quanto às 
normas de higiene e rotulagem de alimentos. Embalagem: deverá constar  
o  nome  e  o  endereço  do  fabricante,  nome  e  marca  do 
produto, prazo de validade e nº do lote. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de fabricação que não poderá ser superior  a 60 dias  da  
data  de entrega.  Reposição do  Produto: A 
empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou 
repor   o   produto,   quando:   Houver,   na   entrega,   embalagens 
danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à 
contaminação   e/ou   deterioração;   O   produto   não   atender   as 
legislações  sanitárias  em  vigor,  bem  como  outras  referentes  ao 
produto em questão; O produto apresentar qualquer alteração, antes do 
vencimento (validade). O produto não atender às especificações 
deste edital. 
Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 
pasteurizados, corantes naturais de urucum e cúrcuma. 
Informação Nutricional: porção de 80 g 
Quantidade por porção: 
Valor energético: de 279 a 281 kcal. 
Carboidratos: mínimo de 59 g. 
Proteínas: mínimo 8,8 g. 
Gorduras totais: máximo de 0,8 g. 
Gorduras saturadas: máximo 0 g. 
Gorduras trans: máximo 0 g. 

Fibra alimentar: mínimo 1,6 g. Sódio: máximo 0 mg. 

450 kg 

41 MAIONESE: tradicional, composto a base de ovos pasteurizados, sal, 
açúcar e outras substâncias permitidas, de consistência cremosa, cor, 
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo 
em perfeito estado de conservação. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e 
atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Embalagens, 

200 Potes 
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frascos com 500 gr. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 
entrega do produto. 

42 MARGARINA  VEGETAL  C/  SAL  S/  GORDURA  TRANS: 
embalagem com 500  g.  Embalagem:  deverá  constar  o nome  e  o 
endereço do fabricante, nome e marca do produto, prazo de validade 
e nº do lote. Validade do produto de acordo com as orientações do 
fabricante; e que não seja inferior a 60 dias da data de entrega. 
Reposição do Produto: A empresa licitante ou fabricante deverá se 
comprometer a substituir ou repor o produto, quando: Houver, na 
entrega,  embalagens  danificadas,  defeituosas  ou inadequadas,  que 
exponham o produto à contaminação e/ou deterioração; O produto não  
atender  as legislações sanitárias  em vigor,  bem como  outras 
referentes ao produto em questão; O produto apresentar qualquer 
alteração, antes do vencimento (validade). O produto não atender às 
especificações deste edital. 
Informação Nutricional: porção de 10 g 
Quantidade por porção: 
Valor energético: de 45 e 63 kcal 
Carboidratos: 0 g 
Proteínas: 0 g 
Gorduras totais: mínimo 7,0 g 
Gorduras saturadas: máximo de 2,0 g 
Gorduras trans: não contém 
Fibra alimentar: 0 g 
Sódio: máximo de 65 mg 
Vitamina A: de 45 a 50 mcg 

750 kg 

43 MASSA ALIMENTÍCIA PARAFUSO MULTIGRÃOS:  O PRODUTO 
DEVERÁ CONTER NOS INGREDIENTES: Sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico (vitamina B9) farinha de linhaça, farinha de aveia 
e farinha de soja. Contém Glúten. O PRODUTO DEVERÁ CONTER 
NOS INGREDIENTES: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico (vitamina B9) farinha de linhaça, farinha de aveia e farinha de soja. 
Contém Glúten. VALIDADE: 18 meses contados da data de fabricação do 
produto. 

450 kg 

44 MILHO VERDE EM CONSERVA : simples grãos inteiros, imerso em 
líquido de cobertura, tamanho e coloração uniforme. Produto preparado 
com grãos de milho previamente debulhados, envasados e cozidos ou pré-
cozidos, imersos em líquido de cobertura apropriada, submetidos a 
processo tecnológico adequado, antes ou depois de hermeticamente 
fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. 
Acondicionado em latas de 200g, devendo ser considerado como peso 
líquido, o produto drenado. Estar isento de fermentação e de indicadores 
de processamento defeituoso, sem corantes artificiais, isento de sujidades e 
fermentação não devem estar amassados; enferrujados e estufados; não 
devem conter perfurações; principalmente nas costuras; não devem soltar 
ar com cheiro azedo ou podre, quandoabertos; não devem apresentar 

400 Latas 
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manchas escuras e ferrugem, na parte interna; atender as exigências do 
ministério da agricultura e Dipoa e regulamento de inspeção industrial e 
sanitária de produtos de origem vegetal. Prazo de validade de no mínimo 
12 meses a partir da entrega do produto. 

45 MINI FUSILLI 8 GRÃOS:  O PRODUTO DEVERÁ CONTER NOS 
INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
soja tostada fragmentada, aveia em flocos, centeio em flocos, farinhas de 
linhaça, cevada, girassol e gergelim e albumina. CONTÉM GLÚTEN.  
EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagens de 500g empacotadas em filme 
transparente de polipropileno. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de 
papelão Kraft reforçado, totalmente lacrada com fita adesiva plastificada, 
contendo 20 pacotes de 500g. VALIDADE: 12 ( doze ) meses contados da 
data de fabricação do produto. 

450 kg 

46 MINI FUSILLI COM QUINUA:  O PRODUTO DEVERÁ CONTER 
NOS INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, farinha de quinoa e albumina. CONTÉM GLÚTEN. 
EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagens de 500g empacotadas em filme 
transparente de polipropileno. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de 
papelão Kraft reforçado, totalmente lacrada com fita adesiva plastificada, 
contendo 20 pacotes de 500g. VALIDADE: 12 ( doze ) meses contados da 
data de fabricação do produto. 

450 kg 

47 MINI PENNE INTEGRAL:  O PRODUTO DEVERÁ CONTER NOS 
INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
farelo de trigo e clara de ovo (albumina). CONTÉM GLÚTEN. 
EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagens de 500g empacotadas em filme 
transparente de polipropileno. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de 
papelão Kraft reforçado, totalmente lacrada com fita adesiva plastificada, 
contendo 20 pacotes de 500g. VALIDADE: 12 ( doze ) meses contados da 
data de fabricação do produto. 

450 kg 

48 MOSTARDA:  composto a base de mostarda, sal, açúcar e outras 
substâncias permitidas, admitindo no mínimo 35% de resíduos secos, de 
consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e 
seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, 
quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e 
INMETRO. Embalagens atóxicas de 200g. Prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. 

100 frascos 

49 ÓLEO   DE   SOJA   TIPO   1,   5   vezes   filtrado:   Embalagem: 
Embalagens plásticas tipo “pet” de 900 ml.  Na embalagem deverá 
constar  o  nome  e  o  endereço  do  fabricante,  nome  e  marca  do 
produto, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade 
mínima de 05 meses a partir da data de fabricação que não poderá ser 
superior  a 30 dias  da  data  de entrega.  Reposição do  Produto: A 
empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou 

1.850 Latas 
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repor o produto, quando: Houver na entrega, embalagens danificadas, 
defeituosas  ou  inadequadas,  que  exponham  o  produto  à contaminação   
e/ou   deterioração;   O   produto   não   atender   as 
legislações  sanitárias  em  vigor,  bem  como  outras  referentes  ao 
produto em questão; O produto apresentar qualquer alteração, antes do 
vencimento (validade). O produto não atender às especificações 
deste edital. 
Informação Nutricional: porção de 13 ml 
Quantidade por porção: 
Valor energético: máximo 108 kcal. 
Carboidratos: mínimo 0 g. 
Proteínas: mínimo 0 g. Gorduras 
totais: máximo 12 g. 
Gorduras saturadas: máximo 2 g. 
Gorduras trans: não contém. 
Gorduras monoinsaturadas: 3 g. 
Gorduras poliinsaturadas: 7 g. 
Fibra alimentar: mínimo 0 g. 
Sódio: 0 mg. 
Vitamina E: mínimo 2,8 mg. 

50 PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO: Sabor tradicional, torra 
clássica 3,  com Selo Abic e sistema de gestão da qualidade ISO 9001. 
não contém glúten. acondicionado em embalagens  tipo à vácuo de 500gr. 

250 kg  

51 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA : de procedência nacional. 
Embalagem de 1 kg, atóxica, termosselada, com declaração de marca, 
endereço do fabricante, data de validade, lote, registro no órgão 
competente. Isento dE mofo ou bolor ou outras substâncias tóxicas ou 
nocivas. 

1.320 Kg 

52 QUEIJO PARMESÃO RALADO : acondicionado em embalagem 
plástica de 50g aproximadamente, apropriada e inviolável, que deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e 
atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro.Validade mínima 
de 120 dias a partir da data de entrega. 

200 Pacotes 

53 SAL REFINADO  EXTRA  IODADO:  Embalagem:  pacotes  de 
polietileno de 01 kg. O produto deverá estar de acordo com a NTA- 
71 do Decreto Estadual nº 12486 de 20 de outubro de 1978 e a legislação 
em vigor quanto às normas de higiene e rotulagem de 
alimentos.  Embalagem:  deverá  constar  o  nome  e  o  endereço  do 
fabricante, nome e marca do produto, prazo de validade e nº do lote. 
Validade do produto de acordo com as orientações do fabricante; e que 
não seja inferior a 60 dias da data de entrega. Reposição do Produto: A 
empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir   ou   
repor   o   produto,   quando:   Houver   na   entrega, embalagens 
danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à 
contaminação e/ou deterioração; O produto não atender as legislações 

940 Kg, 
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sanitárias em vigor, bem como outras referentes ao produto em questão; 
O produto apresentar qualquer alteração, antes do vencimento 
(validade). O produto não atender às especificações deste edital. 
Informação Nutricional: porção de 1g 
Quantidade por porção: 
Sódio: 390 mg 
Iodo: 25 mcg 

54 SARDINHA EM CONSERVA: preparada com pescado fresco, limpo, 
eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. Acondicionado em 
recipiente de folha de flandres íntegro, resistente, vedado hermeticamente 
e limpo, contendo aproximadamente 250g de peso líquido drenado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.Sem 
espinha 

250 Latas 

55 SELETA DE LEGUMES:  Produto composto pela mistura de vegetais 
selecionados, cortados, cozidos e esterilizados, contendo ervilha, cenoura e 
batata. Acondicionado em latas de 200g, devendo ser considerado como 
peso líquido, o produto drenado. Estar isento de fermentação e de 
indicadores de processamento defeituoso, sem corantes artificiais, isento 
de sujidades e fermentação não devem estar amassados; enferrujados e 
estufados; não devem conter perfurações; principalmente nas costuras; não 
devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não devem 
apresentar manchas escuras e ferrugem, na parte interna; atender as 
exigências do ministério da agricultura e Dipoa e regulamento de inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem vegetal. Prazo de validade de 
no mínimo 12 meses a partir da entrega do produto. 

400 Latas 

56 TALHARIM INTEGRAL - PREPARO RÁPIDO:  O PRODUTO 
DEVERÁ CONTER NOS INGREDIENTES : Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, farelo de trigo e clara de ovo (albumina). 
CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalagens de 500g 
empacotadas em filme transparente de polipropileno. EMBALAGEM 
SECUNDARIA: Caixa de papelão Kraft reforçado, totalmente lacrada com 
fita adesiva plastificada, contendo 20 pacotes de 500g. VALIDADE: 12 ( 
doze ) meses contados da data de fabricação do produto. 

450 Kg 

57 TRIGO PARA QUIBE : Embalagem saco polietileno atóxico, 
temossoldado, resistente, contendo peso líquido de 500g 
aproximadamente, identificação do produto, inclusive a classificação e a 
marca, endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. De 
acordo com as NTA 02 e 03.  Validade mínima de 6 meses. 

395 Kg 

58 VINAGRE:  matéria-prima vinho tinto de maçã, tipo neutro, acidez 4 per, 
aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, 
data de validade, quantidade do produto e atender as especificações 

600 frascos 
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técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Caixa 
com 12 unidades de 750 ml.Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir 
data de entrega do produto 

 
O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 24/07/2013 a partir das 09:30 horas. A 

partir deste horário a Pregoeira estará recebendo os Envelopes nº 1 (Proposta de Preços) e nº 2 
(Habilitação), bem como o credenciamento dos interessados em participar do certame. LOCAL: 
Setor de Licitação da Prefeitura – Rua Zeferino de Lima, nº 117 - Centro, Tuiuti - SP. 

 
O Edital em inteiro teor e informações estarão à disposição dos interessados de 2ª a 6ª 

feira, das 13:00 às 17:00 horas, na Prefeitura Municipal de Tuiuti, Seção de Licitação, na Rua Zeferino de 
Lima, nº. 117, Centro – Tuiuti -SP – CEP: 12.930-000, telefone (11) 4015-6216/4015-6214/4015-6212. 

 
OBS: NÃO SERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, FORNECIDO EDITAL ATRAVÉS DE VIA  POSTAL, 
FAX OU E-MAIL.  

 
 

Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, 11 de julho de 2013. 
 
 
 
 

SOLANGE APARECIDA DE LIMA MARIANO 
Pregoeira 

 
 
 
 
 


