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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015 

 

 

A Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP torna público e CONVIDA interessados 

em participar do PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2015, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

Objeto: Aquisição parcelada de produtos, bebidas, alimentos e condimentos que 

compõem o cardápio da Merenda Escolar e Administração em geral do Município 

de Tuiuti, destinado ao uso de todas as Secretarias e Departamentos públicos ligados a 

Prefeitura do Município de Tuiuti/SP, conforme descrito no ANEXO I (ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS E QUANTIDADES), parte integrante deste 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. Valor 

Unit. 

Total 

01 ADOÇANTE LÍQUIDO Dietético em embalagem de 

100 ml. 

100 frascos   

02 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; 

13.000 kg   
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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. 

 

03 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   

04 BISCOITO DE POLVILHO: Validade mínima 05 

meses a contar data de entrega, em embalagem filme 

Bopp, embalagem com aproximadamente 180 

gramas. 

 

300 kg   

05 CHÁ MATTE NATURAL: caixa com 250 gramas 

 

50 caixas   

06 CANJICA DE MILHO TIPO 1: contendo 80% de 

grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, 

limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de 

detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% 

120 kg   
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de umidade - emb. 500g 

 

07 CACAU EM PÓ – cacau em pó solúvel. Ingredientes: 

cacau em  

pó, sem adição de açúcar. Embalagem primária: saco  

plástico atóxico contendo 200g. Validade mínima de 6  

meses após a data de entrega. 

  

100 kg   

08 FARINHA DE MANDIOCA FINA: Torrada tipo biju, 

embalagem 500g seca, ligeiramente torrada e escura, 

isenta de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem 

plástica e atóxica. 

300 kg 

 

  

09 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. 

 

150 kg   

10 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   

11 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   

12 LEITE DE AVEIA: Enriquecido com cálcio marinho 120 Litros   
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natural, proveniente de algas marinhas, com 240 mg 

de cálcio na porção. Sem conservantes, 

aromatizantes e açúcares adicionados.  

 

13 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   

14 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   

15 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, frascos com 500 gr. Prazo de validade 

de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 

produto. 

1000 Potes   

16 MOLHO DE SOJA – Descrição: molho de soja 

tradicional tendo como ingredientes básico:  Água, sal 

refinado, soja, milho, açúcar, xarope de glicose, 

corante caramelo e conservador sorbato de potássio. 

Não conter glúten. Embalagem primária garrafa 

plástica pet contendo 900ml a 1,010 ml. Embalagem 

secundária:caixa de papelão ondulado impressa 

contendo no máximo 12 unidades. Considerar-se-á 

imprópria a embalagem defeituosa que exponha o 

produto à contaminação e/ou deterioração. 

 

30 frascos   

17 OLEO DE GIRRASOL:  Embalagem 900 ml 200 frascos   
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18 PÓ PARA SUCO: enriquecido com vitamina C e 

Ferro, rendimento 1 quilo rende 50 porções de 

200 ml 

 

100 kg   

19 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   

  Total    

 

 

–  DAS AMOSTRAS: 

 

- As amostras deverão ser entregues no dia 30/MARÇO/2015 juntamente com o 

envelope nº 02 proposta, no Setor de Licitações, para os itens 01 a 19 do Anexo I do 

Edital, OU PARA AQUELES PRODUTOS QUE TENHAM FORMULADO SUA PROPOSTA, 

onde será expedida a cópia do Comprovante de entrega das amostras. 

 

- Apresentar 01 (uma) amostra de cada produto em sua embalagem original para teste. 

AS AMOSTRAS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADAS com data, assinatura e nome da 

empresa licitante. Não serão avaliadas as amostras que não estiverem identificadas ou 

fora de sua embalagem original. 

As amostras que não atenderem às exigências do edital não serão avaliadas, sendo 

desclassificadas; 

Durante a validade do contrato, poderemos requerer, a qualquer momento, uma nova 

análise do produto, caso seja necessário; 

Os produtos que serão fornecidos pela contratada deverão obedecer às marcas que foram 

apresentadas na proposta, testadas e aprovadas pela nutricionista e comissão de 

degustadores. Casos excepcionais de falta desses produtos, outros produtos deverão ser 

previamente analisados pelos mesmos. 

 

 

– DO PRAZO DE ENTREGA: 

 

- Os produtos objeto deste Pregão serão adquiridos parceladamente, com estimativa de 01 

(uma) entrega mensal, conforme necessidade da Secretaria requisitante, mediante 

aviso de fornecimento emitido pela Prefeitura Municipal de Tuiuti, sem valor mínimo 

de faturamento, visto que o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos se a quantidade adquirida com os 

acréscimos não for consumida na vigência do contrato e de acordo com os contatos 

da assinatura do CONTRATO e com prazo de entrega de 05 (cinco) dias corridos após 

aviso de fornecimento. 

 

- O objeto desta licitação deverá ser entregue nos pontos indicados pela Prefeitura deste 

Município: 
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- Creche Júlia Abrahão de Lima – Rua Sebastião Martins Pedro, nº 271 - Tuiuti, 

SP; 

- Escola Ângelo Stefani - Praça Joaquim Bueno de Lima, nº 11, Bairro Arraial, 

Tuiuti, SP; 

- Escola Iracema da Cunha Lima - Rua Oscar Ribeiro de Mattos, nº 180, Centro, 

Tuiuti, SP; 

- Escola José Pires de Camargo - Rua Capitão Antonio Borelli, nº06, Bairro 

Passa Três, Tuiuti, SP; 

- Escola José Tavares - Rua Zeferino de Lima, nº 574, Centro, Tuiuti, SP; 

- Escola Ophélia Garcia Bertholdi - Rua Zeferino de Lima, nº 647, Centro, 

Tuiuti, SP; 

- Almoxarifado Municipal – Rua Zeferino de Lima, nº 117, Centro, Tuiuti, SP; 

- Unidade Básica de Saúde - Rua Joaquim Silveira de Lima, nº 129 - Centro –

Tuiuti, SP; 

- Centro de Especialidades – Rua Zeferino de Lima, nº 65 – Centro – Tuiuti, SP; 

- SAMU – Rua Zeferino de Lima, nº 661 – Centro – Tuiuti, SP; 

- Fundo Social de Solidariedade – Rua Zeferino de Lima, nº 587 - Centro – 

Tuiuti – SP; 

- CRAS – Rua Zeferino de Lima, nº 491 - Centro – Tuiuti – SP; 

- Departamento de Educação – Rua Zeferino de Lima, nº 362 - Centro – Tuiuti 

– SP; 

 

- Devendo a entrega ser efetuada no horário das 8:00 às 16:00 horas, em atendimento às 

requisições periódicas escritas expedidas pela Divisão de Compras e Licitações. Os horários 

e a periodicidade de entrega poderão ser alterados conforme necessidade da Prefeitura. 

 

- O Fornecimento poderá ser suspenso por fato superveniente ou excepcional, à vontade 

das partes, que altere as condições da execução do presente contrato, ou de terceiro, 

reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

 

- O pagamento será efetuado com até 20 dias, após a entrega da mercadoria e emissão da 

nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal competente. 

 

O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 30/03/2015 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: Divisão de Licitação da Prefeitura – Rua 

Zeferino de Lima, nº 117 - Centro, Tuiuti - SP. 

 

O Edital em inteiro teor será fornecido gratuitamente, e as informações 

estarão à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 12:30 às 16:30 horas, na 

Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, Divisão de Licitação, na Rua Zeferino de Lima, nº. 117, 

Centro – Tuiuti -SP – CEP: 12.930-000, telefone (11) 4015-6212/4015-6214/4015-6216. 

 

OBS: NÃO SERÁ FORNECIDO EDITAL ATRAVÉS DE VIA POSTAL, FAX OU E-MAIL. 
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Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, 16 de março de 2015. 

 

 

 

SOLANGE APARECIDA DE LIMA MARIANO 

Pregoeira 

 

 


