COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2017
EDITAL DO CONVITE Nº 009/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinado a Secretaria de Educação,
Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social desse município, conforme
especificações, descritas no anexo II deste edital.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Verdejante, Estado de
Pernambuco, doravante denominada Comissão Permanente de Licitação nomeada pela
Portaria Nº 016/2017 de 02 de Janeiro de 2017, conforme autorização do Sr. Prefeito, convida
Vossa Senhoria para participar do Processo Licitatório na modalidade CONVITE, tipo MENOR
PREÇO POR GLOBAL, que será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações e de
acordo com os critérios e condições a seguir determinados.
A documentação para Habilitação e proposta de Preços relativa a licitação serão recebidas, no
dia 07 de março às 09 (nove) horas, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia
útil subseqüente, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Verdejante, Estado de Pernambuco, situada à Praça Raimundo Targino
Ferreira, nº 22, Centro nesta cidade de Verdejante - PE.
Este Convite se regerá pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, bem assim pela Instrução Normativa MARE nº 5, de 21 de julho de
1995, republicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 1996, obedecendo às exigências
e condições estabelecidas neste edital.
A sessão pública para abertura dos envelopes contendo a documentação de
habilitação e a proposta de preços será realizada no local, dia e hora citados acima.
1

- DO OBJETO

1.1 - Constitui o objeto do presente Convite, aquisição parcelada de gêneros alimentícios
destinado a secretaria de educação, secretaria de saúde e secretaria de assistência social
desse município, conforme especificações, descritas no anexo II deste edital.
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Somente poderão participar deste Convite às empresas ou pessoas físicas:
2.1.1 – Do ramo pertinente ao objeto da licitação, que satisfaçam as condições e disposições
contidas neste Convite.
2.1.2 – Que manifestarem seu interesse em participar do certame, com antecedência de até 24
(vinte e quatro) horas da data marcada para abertura da documentação e da proposta.
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2.2 – Não poderão participar deste Convite às empresas:
2.2.1 – Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.
2.2.2 – Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.
2.2.3 – Cujos diretores, sócios ou responsáveis técnicos, sejam servidores ou dirigentes desta
Prefeitura.
3 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
3.1 - Os licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste Convite,
dois envelopes distintos, opacos, devidamente fechados, rubricados no fecho, contendo no
ENVELOPE Nº 01, a documentação comprobatória da sua habilitação solicitada no item 4
deste Convite e, no ENVELOPE Nº 02 a sua proposta de preços conforme solicitado no item 5
deste Convite , sendo que ambos deverão conter, na parte externa, além da RAZÃO SOCIAL,
CNPJ e ENDEREÇO do licitante os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01
À
Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Verdejante-PE.
CONVITE nº 009/2017.
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

ENVELOPE Nº 02
À
Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Verdejante-PE.
CONVITE nº 009/2017.
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE
PREÇOS

4- DA HABILITAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)
4.1- As licitantes deverão incluir no Envelope nº 01 - HABILITAÇÃO a seguinte documentação:
4.1.1 – Relativamente à habilitação jurídica da licitante:
4.1.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social, em vigor da licitante, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comerciais e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
4.1.1.2 – Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso
de sociedades civis, acompanhadas de prova da diretoria em exercício.
4.1.1.3 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação da forma
do § 2º, do Art. 32, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98 e Instrução Normativa
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MARE nº 5/95, republicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 1996, nos termos do
modelo constante do Anexo I deste Edital.
4.1.1.4 – Declaração de que a licitante atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal, quanto ao trabalho de menores.
4.1.1.5 – Copia do RG do representante legal da empresa.
4.2.2 – Relativamente à regularidade fiscal da licitante:
4.2.2.1 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – (CNPJ).
4.2.2.2 – Prova de quitação com a Fazenda Estadual e Municipal de acordo com o disposto no
art. 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade.
4.2.2.3 – Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal,
conforme alínea “a” do art. 27 da Lei nº 8.036/90, devidamente atualizado.
4.2.2.4 - Alvará de licença de Funcionamento.
4.2.2.5 – Copia do CPF do representante legal da empresa.
4.2.2.6 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
4.3 - CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA
I - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante
apresentação, no envelope de habilitação, da seguinte documentação:
II – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9.317/96:
a) comprovante de opção pelo Simples, obtido através do site da Secretaria da Receita
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.
III - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sendo que sua regularidade fiscal apenas será exigida quando da assinatura do
contrato com a Administração Pública, a teor do que dispõe o Artigo 42, da Lei Complementar
N.º 123/06.
IV - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
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cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativa ou positiva com efeitos de certidão negativa.LC 147/2014
V - A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação
4.4 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias
autenticadas em cartório competente, ou ainda por cópias não autenticadas, desde que
sejam exibidos os originais para conferência pela Comissão Permanente de Licitação.
Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das
informações nelas contidas por parte desta mesma Comissão Permanente de Licitação.
5- DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02)
5.1 – A proposta deverá ser elaborada visando atender o descrito neste Edital com observância
dos seguintes requisitos:
5.1.1 – Estar datilografadas ou impressa por processo eletrônico, em (01) uma via, em papel
timbrado do licitante, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais, e
conter o seguinte:
a)
Especificação clara e completa dos produtos oferecido, obedecendo a
mesma ordem do subitem 1.1, sem conter alternativas de preço ou qualquer outra condição
que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
b)
Preços unitário e total, por item cotado, expressos em R$ (reais);
c)
Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação;
d)
Declaração expressa de estarem incluídos nos preços unitários propostos todos os
impostos e Taxas, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até o
fornecimento dos produtos;
e)
A razão social, o CNPJ, o endereço completo e o número do telefone e do fax-símile,
quando se tratar de pessoa jurídica;
f)
Indicação do número deste Convite;
g)
Valor total da proposta, expresso em real, e por extenso;
h)
Prazo de pagamento: até 30 (Trinta) dias após o fornecimento dos produtos;
i)
Prazo de fornecimento de imediato, logo após a emissão da ordem de fornecimento;
j)
Local data e assinatura da proposta pelo representante legal.
5.2 – A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à
Comissão, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

Praça Raimundo Targino Ferreira n. 22 – Centro – CEP. 56.120.000 – Fone : (0**87) 3886 – 1156
verdejante@verdejante.pe.gov.br

5.3 – Os preços serão fixos e irreajustáveis, sendo desclassificadas as propostas que
contiverem condição de reajuste.
5.4 – os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
5.5 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita entrega dos produtos será
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear
acréscimo após a abertura das propostas.
5.6 - Ocorrendo discordância entre os preços unitário e total, prevalecerão os primeiros, e entre
os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.
6

– DAS REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITANTE E DO
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

6.1 – As reuniões da Comissão Permanente de Licitação será públicas e acessíveis ao público,
salvo quanto ao conteúdo das Propostas, até a respectiva abertura, presentes seus membros e
os respectivos representantes das licitantes, desenvolvendo-se os trabalhos de acordo com as
reuniões e fases estabelecidas nos subitens 7.2 e 73.
6.1.1 – A Comissão reserva-se ao direito de alterar as datas ou as pautas das reuniões, ou
mesmo suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as normas
legais aplicáveis.
6.1.2 – Decorridos 15 (quinze) minutos da hora marcada no edital, sem que compareçam
todos os convocados, esta Comissão iniciará a sessão e dará prosseguimento ao
certame.
6.2 - No dia, hora e local, designados, neste edital, na presença dos representantes das
licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão de Licitação receberá, em
envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, a documentação exigida
para habilitação e classificação e registrará em ata a presença dos participantes. Após o
recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela Comissão de Licitação.
6.3.
Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido
a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos
previstos neste edital, por sua representada.
6.4.
Quando da entrega dos envelopes "Documentos de Habilitação" e
"Documentos de Classificação", o representante da licitante deverá apresentar à Comissão de
Licitação o seu credenciamento.
6.5.
documentos:

Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes
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I - documento oficial de identidade;
II - documento que comprove a capacidade de representação, no caso do representante ser
sócio-gerente ou diretor da licitante, ou procuração que comprove a outorga de poderes, na
forma da lei.
6.6 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de
credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de
manifestar-se e responder por ela até que seja cumprido o disposto nos itens 6.4 e
6.5 deste edital.
6.7 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
6.8 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.
7.0 - NORMAS DE CONDUÇÃO DO JULGAMENTO E CRITÉRIOS ESTABELECIDOS.
7.1. A licitação será processada e julgada pela comissão Permanente de Licitação, que no dia e
hora estabelecidos, em sessão pública, receberá os envelopes dos participantes e os
examinará quanto a sua inviolabilidade, sendo rubricados conjuntamente pela Comissão e
representantes dos licitantes presentes.
7.1.1 - O julgamento da Licitação será realizado em 02 (duas) fases:
I - a fase de habilitação (1ª) compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados nos envelopes "Documentos de Habilitação" de cada licitante, relativamente ao
atendimento das exigências constantes do presente edital;
II - a fase de classificação e julgamento (2ª) final que compreenderá a verificação e análise de
todos os elementos contidos nos envelopes "Documentos de Classificação" das licitantes
habilitadas na fase anterior e elaboração da relação de Classificação final das licitantes.
7.2. Fase de Habilitação (1ª FASE)
7.2.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 6 deste edital, o Presidente da Comissão
de Licitação anunciará a abertura dos envelopes referentes aos "Documentos de Habilitação",
os quais serão rubricados, folha por folha, pela Comissão de Licitação e pelos representantes
das licitantes presentes.
7.2.2 - 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 ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
I - Se alguma certidão exigida em procedimento Licitatório realizado nesta Prefeitura não
contiver, expressamente, o prazo de validade, a Comissão convenciona o prazo como sendo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese do licitante
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comprovar que o documento tem validade superior ao aqui convencionado, mediante juntada de
norma legal pertinente.
7.2.3 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou
realização de diligências ou consultas, a Comissão de Licitação decidirá sobre a habilitação de
cada licitante.
7.2.4 - Estando presentes todos os representantes das licitantes, a Comissão de Licitação
poderá intimá-los verbalmente da decisão sobre a habilitação ou inabilitação. Caso Contrário, a
intimação far-se-á por meio de convocação através de ofício. Em qualquer situação, tudo
deverá constar da ata que será assinada por todos os seus membros e pelos representantes
das licitantes.
7.2.5 - Intimadas as licitantes verbalmente, em sessão da Comissão de Licitação e não havendo
intenção de interposição de recurso por parte de nenhuma delas, bem como exigir-se-á que a
decisão seja levada a termo, fato que deverá constar da ata, serão devolvidos às licitantes
inabilitadas os envelopes fechados de "Documentos de Classificação", procedendo-se, em
seguida, à abertura desses envelopes das licitantes habilitadas.
7.2.6 - Havendo, na sessão, manifesto interesse de interposição de recurso por parte de
qualquer licitante, fato que deverá constar da ata, a Comissão de Licitação encerrará a reunião,
mantendo em seu poder todos os envelopes de "Documentos de Classificação" devidamente
fechados e rubricados, abrindo-se, desta forma, o período recursal de que trata o artigo 109 da
Lei nº 8.666/93, bem como fica a licitante obrigada a confirmar, por escrito, no prazo legal, os
termos do recurso.
7.2.7 - Caso julgue necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a reunião, para
análise da documentação, realização de diligências ou consultas, tudo sendo registrado em ata.
7.2.8 - Suspensa a reunião, todos os documentos de habilitação e os envelopes de
classificação, estes devidamente fechados, ficarão em poder da Comissão de Licitação, após
serem rubricados por todos os seus membros e pelos representantes das licitantes presentes.
7.2.9 - Após a análise da documentação ou a realização de diligências ou consultas, a
Comissão de Licitação fará divulgar no quadro de avisos desta Prefeitura, sua decisão quanto à
habilitação.
7.2.10 – Divulgada a decisão da Comissão de licitação no quadro de avisos desta Prefeitura,
abre-se o período recursal de que trata o art. 109, da Lei nº 8.666/93.
7.2.11 - Decorrido o período recursal sem interposição de recursos, ou apreciados os
eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão de Licitação marcará data para abertura
dos envelopes "Documentos de Classificação" das licitantes habilitadas. Os envelopes relativos
às propostas das licitantes inabilitadas permanecerão em poder da Comissão de Licitação,
devidamente lacrados, à disposição da licitante interessada, durante vinte dias contados da
data da ciência da inabilitação, após os quais serão destruídos.
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7.2.12 - Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que será
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo, decorrente de fato
superveniente aceito pela Comissão de Licitação.
Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação de habilitação, escoimada das
causas da inabilitação, permanecendo os envelopes de "Documentos de Classificação" em seu
poder.
7. 3 - Fase de classificação e julgamento final (2ª FASE)
7.3.1 - Decidida a habilitação, sem interposição de recursos, ou com a desistência expressa de
todas a licitantes do direito de recorrer, a comissão procederá a aberturas dos envelopes de
"Documentos de Classificação" das licitantes habilitadas, os quais serão rubricados folha por
folha pela Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes.
7.3.2 - Os erros de soma e ou multiplicação, eventualmente, configurados na proposta de
preços dos licitantes, serão corrigidos pela Comissão de Licitação e havendo divergência entre
o preço unitário e o preço total do item, prevalecerá o preço unitário, desde que seja exeqüível.
7.3.3 - A Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para análise das propostas e, se
for o caso, para a realização de diligências ou consultas.
7.3.4 - As licitantes que apresentarem as propostas em desacordo com o estabelecido neste
edital, ou com irregularidades, bem como as que apresentarem preços superfaturados ou com
preços manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48, inciso II e § 1º, serão
desclassificadas, cabendo a comissão justificar os motivos da decisão, garantido o direito de
defesa do proponente.
7.3.5 - Será, também, desclassificada a proposta que, para a sua viabilização, necessite de
vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de
todos os concorrentes.
7.3.6 - Serão submetidas ao julgamento final somente as propostas das licitantes que não
tenham sido consideradas desclassificadas nos termos dos itens 7.1 e 8.2.
7.3.7 - Quando todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar
o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas
da desclassificação.
7.3.8 - O julgamento das propostas será efetuado considerando-se como vencedor, o licitante
cuja proposta financeira apresente o MENOR PREÇO POR GLOBAL, conforme o caso,
procedendo-se a classificação dos demais qualificados, por ordem crescente dos preços
propostos.
7.3.9 - Será declarada vencedora, a licitante que apresentar proposta com o menor preço:
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7.3.10 - Ocorrendo empate de preços por item, por planilha ou lote, conforme o caso,
apresentados por duas ou mais licitantes, não será admitida nenhuma preferência entre
empresas brasileiras e estrangeiras, devendo o julgamento ocorrer na forma do item 7.3.11.
7.3.11 - A classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes
classificadas serão convocadas.
7.3.12 - Decorridos 15 (quinze) minutos da hora marcada, sem que compareçam todos os
convocados, o sorteio será realizado à despeito das ausências.
7.3.13 - Concluída a análise das propostas, a Comissão de Licitação fará os registros dos
preços no mapa comparativo sobre a classificação e julgamento final da licitação, o que abrirá o
período recursal de que trata o art. 109 da Lei nº 8.666/93.
7.4 - Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes dos documentos de habilitação e
de classificação serão lavradas atas circunstanciadas e distintas, que mencionarão todas as
licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas pelas licitantes e
as demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação, devendo ser as mesmas
assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e por todos os representantes presentes
das licitantes.
7.5 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
7.6. - Publicado o resultado do julgamento da licitação, e após decididos os recursos
eventualmente interpostos, ou decorrido o prazo recursal sem interposição, o julgamento da
licitação será submetido ao Sr. Presidente desta Prefeitura, para homologação.
8 - DA CONTRATAÇÃO
8.1 - A contratação com o(s) licitante(s) vencedor(es) far-se-á por Contrato de fornecimento e
Nota de Empenho, emitidas pela Prefeitura Municipal de Verdejante –PE com base nos
termos deste edital, ficando ainda vinculada a proposta e as disposições deste edital.
8.2 - A recusa do adjudicatário em assumir, aceitar ou retirar o Contrato e Nota de empenho, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis após a comunicação, ensejará a aplicação da sanção
estabelecida na letra “a” do item 11.1 deste Edital, ressalvando-se a Prefeitura Municipal de
Verdejante-PE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a licitação independentemente das sanções
previstas, para a licitante vencedora neste Edital.
8.3 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas
situações previstas no art. 64, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
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8.4 – Até a entrega da Nota de Empenho, a proposta da licitante vencedora poderá ser
desclassificada se a Prefeitura Municipal de Verdejante-PE, tiver conhecimento de fato
desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.
8.5 – Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no
item anterior, a Prefeitura Municipal de Verdejante-PE, poderá convocar as licitantes
remanescentes observando o disposto no item 8.2 deste Edital.
9.0 – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1 – Caberá à licitante vencedora:
a)

Realizar o fornecimento dos produtos á Aquisição de peças para

manutenção dos ônibus escolares desse município, para transporte escolar no inicio do
ano letivo, conforme especificações, descritas no anexo II deste edital., de imediato após
ordem de fornecimento emitida pelo setor responsável, de conformidade com as especificações
solicitadas;
b)
Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação
acerca das atividades objeto deste Convite, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal de
Verdejante-PE.
c)
Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes
de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei,
ligadas ao cumprimento do presente Edital e do Contrato que vier a ser assinado;
d)
Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados,
diretamente à Prefeitura Municipal de Verdejante-PE ou a Terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo;
e)
Manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação; e
f)
Prestar esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Verdejante-PE, sobre
eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação.
9.2 – Caberá à Prefeitura Municipal de Verdejante-PE:
a)
Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do
fornecimento desejado;
b)
Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
licitante vencedora com relação ao objeto deste Convite; e
c)
Efetuar pagamentos nas condições e preços pactuados.
10 - DO RECEBIMENTO, DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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10.1 - O recebimento do objeto desta licitação será efetuado, através de recibo provisório, para
efeito de posterior verificação da conformidade do objeto cotado com a especificação, e
definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do objeto e conseqüente aceitação.
10.2 - O Objeto desta licitação deverá ser entregue de imediato, a contar da data de
recebimento da ordem de fornecimento, em conformidade com as especificações solicitadas.
10.3 - O adjudicatário do serviço ficará obrigado a substituir o objeto que vier a ser recusado por
não atender as especificações, sem que isto acarrete qualquer ônus para a Administração ou
importe na revelação das sanções previstas na legislação vigente e no ato convocatório. À
licitante vencedora caberá sanar as irregularidades apontadas, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
ficando sobrestado o pagamento dos itens até a execução das correções, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis.
10.4 - O pagamento devido ao adjudicatário será efetuado, em moeda corrente nacional,
mediante ordem bancária e/ou cheque nominativo, após o fornecimento do produtos, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada
parcela, mediante a apresentação, aceitação e atesto do Gestor do Contrato nos documentos
hábeis a cobrança.
10.5 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue, pela licitante vencedora, diretamente
ao Gestor do Contrato, que somente atestará o fornecimento e liberará a referida Nota Fiscal
para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
10.6 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa,
aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou representação do documento fiscal não acarretando ônus para a
Prefeitura Municipal de Verdejante-PE.
10.7 - A critério da Contratante poderão ser descontados dos pagamentos devidos os valores
para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, seguros ou outras de
responsabilidade da Contratada.
10.8 – As Obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da
dotação orçamentária a seguir:
Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.0049.2050.0000 – Manutenção das atividades do Salário Educação
Órgão: 07 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0097.2090.0000 – Manutenção IGDBF
Funcional: 08.243.0094.2081.0000 _ Manutenção do SCFN
Funcional: 08.244.0097.2087.0000 – Manutenção CRAS
Órgão 10: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0014.2012.0000 _ Manutenção PSF
Funcional: 10.302.0014.2010.0000 _ Manutenção HPP
Funcional: 10.303.0014.2134.0000 _ Manutenção Assistência Farmaceutica
Natureza da despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo.
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11

- DAS SANÇÕES

11.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora,
sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Verdejante-PE, resguardados os
preceitos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:
a)
Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre
o valor total estimado da contratação, pela recusa em assinar o contrato e aceitar ou retirar a
Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da
palicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93;
b)
Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
calculada sobre o valor total estimado da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de
02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; e
c)
Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre
o valor total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando
inexecução total do mesmo;
d)

Advertência;

e)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Verdejante-PE, por prazo não superior a dois anos;
f)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na alínea anterior.
11.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por
eventuais perdas e danos causados à Administração.
11.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal de Verdejante-PE.
11.4 – O valor da multa poderá ser descontado na Fatura ou crédito existente na Prefeitura
Municipal de Verdejante-PE, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da
multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
11.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato do Departamento de Compras devidamente
justificado.
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11.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
11.7 - Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser
inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente.
11.8 – No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
12.0

– DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS

12.1 – A impugnação a este ato convocatório e seus anexo poderá ser feita por qualquer
cidadão, por irregularidade na aplicação da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, devendo
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo 1º do Art.113.
12.2 – Todo licitante é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, sendo
que, qualquer pedido de impugnação deverá ser protocolado até o segundo dia útil que
anteceder a abertura dos envelopes da habilitação em concorrência, na sala de reuniões da
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Verdejante-PE, de Segunda à Sexta-Feira,
das 08:00 às 12:00 .
12.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o
licitante que não o fizer até o prazo descrito no subitem 12.2. As falhas ou irregularidade que o
viciariam, hipótese em que tal Comunicação não terá efeito de recurso.
12.4 - Dos atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666, de 21.06.93, e
suas atualizações, caberá:
I - recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata
nos casos de:
a)
b)
c)
d)
ou cancelamento;
e)
8.666/93;
f)

Habilitação ou inabilitação da licitante;
Julgamento das propostas;
Anulação ou revogação da licitação;
Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração
Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº
Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa;

II - representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
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III - pedido de reconsideração de decisão do Presidente do Poder Legislativo, no caso de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de
10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
12.5 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I do item 12.3 terá efeito suspensivo e
será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
12.5.1. - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão
deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade (§ 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666, de 1993).
12.6 - A intimação dos atos referidos nas alíneas "a", "b", "c" e "f", do inciso I do item 12.3,
excluindo-se as penas de advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante
publicação no Diário Oficial de Pernambuco, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b"
do inciso I do item 12.3, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a
decisão, quando poderá ser feito por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
12.7 - Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
12.8 – Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de “convite” os prazos
estabelecidos nos incisos I e II do subitem 12.4 e subitem 12.5 deste edital serão de dois dias
úteis.
13.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – A Prefeitura Municipal de Verdejante-PE, poderá cancelar de pleno direito a Nota de
Empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o
respectivo Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que
motivado o ato e assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa quando
esta:
a)
Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que
comprometam a sua capacidade econômico-financeira;
b)

For envolvida em escândalo público e notório;

c)

Quebrar sigilo profissional;

d)
Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao
público e as quais tenha acesso por força de suas atribuições contratuais e que contrariem as
condições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Verdejante-PE; e
e)
Na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo
legal que a autorize.
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13.2 - Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos, ou retificações aos documentos,
após sua apresentação.
13.3 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no
momento de sua abertura, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedada a
qualquer licitante observações ou reclamações posteriores, a este respeito.
13.4 – A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
13.5 - Havendo indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a
Prefeitura Municipal de Verdejante-PE, comunicará os fatos verificados ao Ministério Público
Estadual, para as devidas providências.
13.6 – É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório
mediante a utilização de recursos ou de meios meramente proletários, sujeitando-se o autor ás
sanções legais e administrativas previstas no art. 93 da Lei Federal 8.666/93 e alterações
posteriores.
13.7 - A licitante inabilitada deverá retirar sua propostas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data de intimação do ato. Decorrido este prazo, sem que a proposta seja retirada, a
Prefeitura Municipal de Verdejante-PE providenciará a sua destruição.
13.8 – Farão parte integrante da Nota de Empenho, independentemente de transcrição, as
condições previstas neste Edital e na proposta do licitante que vier a ser consagrada vencedora
deste certame.
13.9 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente edital.
13.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se dia de início e inclui-se o
dia de vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente
normal na Prefeitura Municipal de Verdejante-PE.
13.11 – A licitação poderá ser revogada, 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 nº 8.666, de 1993, não cabendo às licitantes direito à indenização.
13.11.1 – A nulidade do procedimento licitatório induz à anulação da Nota de Empenho, sem
prejuízo do disposto no § único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.
13.12 – No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento
dos documentos de habilitação e classificação, este prazo será reaberto, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
13.13 - Na hipótese de não haver expediente no dia de abertura da presente licitação, ficará
esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente
estabelecidos.
13.14 - Os recursos eventualmente interpostos serão dirigidos ao Presidente do Poder
Legislativo, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação.
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13.15 - Cópia do edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela
Prefeitura Municipal de Verdejante-PE, a qualquer interessado, na sala de reunião
da CPL nos horários de 8:00 às 12:00 horas, no seguinte endereço Praça
Raimundo Targino Ferreira, nº 22, Centro nesta cidade de Verdejante - PE.
13.16 - O licitante fica obrigado aceitar as mesmas condições, estipulados neste Edital, os
acréscimos ou suspensões que se fizerem nos totais solicitados, até o limite de 25% (Vinte e
cinco por cento) conforme art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93, se de conveniência da Prefeitura
Municipal de Verdejante-PE.
13.17 - É facultado à Comissão de Licitação em qualquer fase do processo licitatório, promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo vedada a inclusão
posterior de documento.
13.18 - As omissões e dúvidas decorrentes do presente processo licitatório serão dirimidas à luz
do contido na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
13.19 – As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgada no Foro da Comarca de Verdejante - PE,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
13.20 - Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes documentos anexos:
Anexo I – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; Anexo II – Especificações do
Objeto; Anexo III – Minuta da Proposta de Preços; Anexo IV – Minuta do Contrato e Anexo V –
Planilha de Composição de Custo.
Verdejante – PE, 27 de Fevereiro de 2017.
________________________________________
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objetivo
O termo de referência ora apresentado tem por finalidade definir os objetivos e as diretrizes a serem
observadas a aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinado as secretarias desta prefeitura.

2. Justificativa
Considerando a necessidade aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a secretaria de
educação, saúde e assistência social desse município, justificamos assim o pedido.

3. Fiscalização:
A fiscalização será feita por servidor designado pela Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social do
Município.

4. Especificações dos Serviços
Os custos do serviço serão determinados, conforme planilhas abaixo:

Planilha de Gêneros Alimentícios- Secretaria de Educação
Mês: Fevereiro Modalidade: Escolas Ano: 2017 L 01
Item

Descrição do Produto

Unid.

Quant.

V.Unit

V.Total

Achocolatado- em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela
mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina,
leite em pó, fino e homogêneo, isento de soja ou
farinha, sujidades e materiais estranhos, adimitindo teor
de umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote
de polietileno, ou de folhas de flandes, íntegro,
resistente, vedado, hermeticamente e limpo conendo
1
400g
aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto e número do
registro. O produto e número do registro. O produto
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

120 R$

4,09

R$

490,80

Açúcar - tipo cristal, granulado, cor clara, sem umidade
kg
e sujidade.

350 R$

2,45

R$

857,50

2
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Alho-kg- Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e
intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,
3 perfurações e cortes tamanhos e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, insento de sujidades,
parasitas e larvas, arcondicionados em saco

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Amido de milho- embalagem de 200g com
identificação do produto, rótulo, igedientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validde. Mínima de 5 meses a contar da data de
entrega
Arroz parboilizado - longo fino tipo 1, isento de
sujidades, maretiais estranhos, toxinas, parasitas e
larvas, com rendimento após a cacção de no mínimo
2,9 vezes.
Biscoito doce- tipo maria, composição básica: farinha
de aditivo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal,
açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada
em pacotes de polipropileno, atóxico, hermeticamente
vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa
de papelão limpa. Íntegra e resistente. Aembalagem
devera conter esternamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade de produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante
Biscoito Salgado - Tipo Cream Craker, embalado em
saco plástico (polipropileno) e contido em caixa de
papelão e rotulagem específica. Devendo conter: n° do
lote, prazo de validade e informações nutricionais. 0,62
100 g.
Café em pó - torrado e moído, extra, embalagem
aluminizada interna e externamente, embalado a vácuo,
contendo o selo ABIC. 2 pct. 1 kg
Carne Bovina Moída – tipo moída dianteira sem osso
tipo paleta, patinho ou acém, sem pelanca, sem
gordura, congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro
e sabor próprios, embalada em embalagem própria,
sem sujidades e ação de micróbios
Colorífico - produto obtido a partir do urucum, sem
adição de sal, isento de materiais estranhos,
acondicionado em saco plástico transparente e atóxico.
Cominho - Moído, extraído de semente de cominho de
1ª qualidade, puro, com aspecto, cor, cheiro, sabor
característico, sem misturas, isento de sujidade,
parasitas e larvas. Em saco plástico transparente e
atóxico.
Extrato de Tomate - a base de: tomate, açúcar
(máximo de 1%), sal (máximo de 5% de cloreto de
sódio), isento de fermentações. Não deve indicar

kg

45 R$ 18,44

R$

829,80

200g

56 R$

3,25

R$

182,00

610 R$

2,55

R$ 1.555,50

400g

85 R$

3,57

R$

400g

450 R$

2,37

R$ 1.066,50

75 R$

4,29

R$

kg

kg

303,45

321,75

kg

300 R$ 16,67

R$ 5.001,00

100g

200 R$

0,27

R$

54,00

100g

150 R$

0,40

R$

60,00

340g

185 R$

1,34

R$

247,90

Praça Raimundo Targino Ferreira n. 22 – Centro – CEP. 56.120.000 – Fone : (0**87) 3886 – 1156
verdejante@verdejante.pe.gov.br

processamento defeituoso.

Farinha de trigo com fermento- Farinha de trigo
especial, com fermento enriquecida com ferro e ácido
fólico, embalagem de 1 Kg, com identificação do
13
kg
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade.Validade
mínima de 6 meses a contar da data da entrega.
feijão de arranca- isento de sujidade, parasitas e
larvas. Em saco plástico transparente e atóxico.
Filé de Peito de Franfo - Peito de Frango sem tempero
15
congelado, embalagem de 1kg
Flocos de milho - pré-cozidos tipo flocão, com
ausência de umidade, fermentação, parasitas e larvas.
16
Embalagem em sacos plásticos transparentes e
atóxicos.
Leite em pó integral - integral, contendo vitaminas e
17 minerais, com emulsificante lecitina de soja, sem glúten
e em embalagem aluminizada.
14

50 R$

3,17

R$

kg

210 R$

5,77

R$ 1.211,70

kg

130 R$ 11,27

R$ 1.465,10

500g

500 R$

0,95

R$

200g

564 R$

4,19

R$ 2.363,16

450 R$

1,57

R$

706,50

210 R$

1,87

R$

392,70

95 R$

5,32

R$

505,40

900ml

100 R$

4,14

R$

414,00

bandeja
com 30

130 R$ 11,24

R$ 1.461,20

400g

100 R$

R$

Macarrão - fino, tipo espaguete de semolina ou sêmola,
18 com ovo, fabricado a partir de matérias-primas sãs e
500g
limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas.
macarrão padre nosso- pacote de 500g. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedencia, informação nutricional, número de lote,
19
500g
data de validade, quantidadade do produto. isento de
sujidade, parasitas e larvas. Em saco plástico
transparente e atóxico.
Margarina vegetal - cremosa, com sal, no mínimo 65%
de lipídeos e 0% de gorduras trans, enriquecida de
20
kg
vitaminas; apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares, isenta de ranço e de bolores.
Óleo de soja - refinado, isento de substâncias
21 transgênicas à sua composição. Aspecto límpido e
isento de impurezas, cor e odor característicos.
Ovos de galinha - tamanho médio, pesando em édia
50 gramas cada, média de 30 0vos,isento de sujidades
22 e rachadura. Embaladosem lâminas de papaelão forte,
indoro e secos em caixilhos ou divisores celulares com
selo de inspeção.
Proteína Texturizada de Soja: em grãos com aspecto,
cor, cheiro e sabor característico, acondicionada em
23 saco plastico transparente, isento de sujidades. Pacote
com 400g. Com data de validade de no mpinimo 6
meses contados a partir da data da entrega

2,92

158,50

475,00

292,00
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24

Sal - refinado, iodado, com granulação uniforme e com
cristais brancos, não pegajoso ou empedrado.
Salsicha – Salsicha de carne bovina e/ou suina, com
condimentos triturados, misturados e cozidos, com
aspecto característico e boa qualidade, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de sistema a vácuo mantida sob
refrigeração, pesando aproximadamente 50g por
unidade, inspecionada pelo SIF.
Sobrecoxa de Frango -Carne ave sobrecoxa de
frango congelada. Embalagem plástica de 1Kg, sem
acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação
do produto, rótulo contendo a data de abate, peso,
fabricante, validade, temperatura de estocagem e
registro do produto no SIM, SIF ou CISPOA.
Suco concentrado de goiaba- suco concentrado de
frutas (sabor goiaba), garrafa de 500ml com
identificação do produto, rótulo de ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação,
validade e registro no ministério da agricultura, validade
mínima de 6 meses a partir da data da entrega.
Suco concentrado de acerola- suco concentrado de
frutas (sabor goiaba), garrafa de 500ml com
identificação do produto, rótulo de ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação,
validade e registro no ministério da agricultura, validade
mínima de 6 meses a partir da data da entrega.
Suco concentrado de caju- suco concentrado de
frutas (sabor goiaba), garrafa de 500ml com
identificação do produto, rótulo de ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação,
validade e registro no ministério da agricultura, validade
mínima de 6 meses a partir da data da entrega.

kg

90 R$

0,25

R$

22,50

kg

140 R$

6,30

R$

882,00

kg

285 R$

7,52

R$ 2.143,20

500ml

80 R$

6,47

R$

500ml

250 R$

6,77

R$ 1.692,50

500ml

288 R$

6,47

R$ 1.863,36

Vinagre- vinagre de vinho, embalagem de 500 ml
(embalagem plástica), atóxica, com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
30
500ml
fabricante, data de fabricação, validade e registro do
ministério da agricultura. Validade mínima de 6 meses,
a contar da data da entrega. Acidez máxima de 4%

35 R$

3,67

R$

25

26

27

28

29

Valor total

517,60

128,45

R$ 27.665,07

Planilha de Gêneros Alimentícios- Secretaria de Educação
Mês: Fevereiro Modalidade: Creche Ano: 2017 L 02
Item

Descrição do Produto

Unid.

Quant.

V.Unit

V.Total
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Achocolatado- em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela
mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina,
leite em pó, fino e homogêneo, isento de soja ou
farinha, sujidades e materiais estranhos, adimitindo teor
de umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote
de polietileno, ou de folhas de flandes, íntegro,
resistente, vedado, hermeticamente e limpo conendo
1
400g
aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto e número do
registro. O produto e número do registro. O produto
deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

98 R$

4,09

R$

400,82

Açúcar - tipo cristal, granulado, cor clara, sem umidade
kg
e sujidade.

100 R$

2,45

R$

245,00

2

Alho-kg- Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e
intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,
3 perfurações e cortes tamanhos e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, insento de sujidades,
parasitas e larvas, arcondicionados em saco

4

5

6

7

8

Amido de milho- embalagem de 200g com
identificação do produto, rótulo, igedientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validde. Mínima de 5 meses a contar da data de
entrega
Arroz parboilizado - longo fino tipo 1, isento de
sujidades, maretiais estranhos, toxinas, parasitas e
larvas, com rendimento após a cacção de no mínimo
2,9 vezes.
Biscoito doce- tipo maria, composição básica: farinha
de aditivo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal,
açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada
em pacotes de polipropileno, atóxico, hermeticamente
vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa
de papelão limpa. Íntegra e resistente. Aembalagem
devera conter esternamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade de produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante
Biscoito Salgado - Tipo Cream Craker, embalado em
saco plástico (polipropileno) e contido em caixa de
papelão e rotulagem específica. Devendo conter: n° do
lote, prazo de validade e informações nutricionais. 0,62
100 g.
Café em pó - torrado e moído, extra, embalagem
aluminizada interna e externamente, embalado a vácuo,
contendo o selo ABIC. 2 pct. 1 kg

kg

68 R$ 18,44

R$ 1.253,92

200g

45 R$

3,25

R$

146,25

kg

153 R$

2,55

R$

390,15

400g

145 R$

3,57

R$

517,65

400g

150 R$

2,37

R$

355,50

68 R$

4,29

R$

291,72

kg
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9

10

11

12

13

14

Carne Bovina Moída – tipo moída dianteira sem osso
tipo paleta, patinho ou acém, sem pelanca, sem
gordura, congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro
e sabor próprios, embalada em embalagem própria,
sem sujidades e ação de micróbios
Cereal infantil- sabor multi-cereais, embalagem de
230g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, farinha de arrroz, sais minerais,
vitaminas e aromatizantes.
Colorífico - produto obtido a partir do urucum, sem
adição de sal, isento de materiais estranhos,
acondicionado em saco plástico transparente e atóxico.
Cominho - Moído, extraído de semente de cominho de
1ª qualidade, puro, com aspecto, cor, cheiro, sabor
característico, sem misturas, isento de sujidade,
parasitas e larvas. Em saco plástico transparente e
atóxico.
Extrato de Tomate - a base de: tomate, açúcar
(máximo de 1%), sal (máximo de 5% de cloreto de
sódio), isento de fermentações. Não deve indicar
processamento defeituoso.
Farinha lactea- farinha lactea sabor natural,
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com fero e
ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas,
minerais, sal e aromatizantes contendo glúten.

feijão de arranca- isento de sujidade, parasitas e
larvas. Em saco plástico transparente e atóxico.
Filé de Peito de Franfo - Peito de Frango sem tempero
16
congelado, embalagem de 1kg
Flocos de milho - pré-cozidos tipo flocão, com
ausência de umidade, fermentação, parasitas e larvas.
17
Embalagem em sacos plásticos transparentes e
atóxicos.
18 Iogurte- pacote de um litro, sabor morango.
15

Leite em pó integral - integral, contendo vitaminas e
19 minerais, com emulsificante lecitina de soja, sem glúten
e em embalagem aluminizada.

kg

79 R$ 16,67

R$ 1.316,93

400g

168 R$

7,77

R$ 1.305,36

100g

75 R$

0,27

R$

20,25

100g

87 R$

0,40

R$

34,80

340g

135 R$

1,34

R$

180,90

400g

167 R$ 13,02

R$ 2.174,34

kg

150 R$

R$

kg

5,77

98 R$ 11,27

865,50

R$ 1.104,46

500g

150 R$

0,95

R$

142,50

unid

200 R$

1,87

R$

374,00

200g

285 R$

4,19

R$ 1.194,15

150 R$

1,57

R$

235,50

150 R$

1,87

R$

280,50

Macarrão - fino, tipo espaguete de semolina ou sêmola,
20 com ovo, fabricado a partir de matérias-primas sãs e
500g
limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas.
macarrão padre nosso- pacote de 500g. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedencia, informação nutricional, número de lote,
21
500g
data de validade, quantidadade do produto. isento de
sujidade, parasitas e larvas. Em saco plástico
transparente e atóxico.
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Margarina vegetal - cremosa, com sal, no mínimo 65%
de lipídeos e 0% de gorduras trans, enriquecida de
22
vitaminas; apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares, isenta de ranço e de bolores.

kg

Óleo de soja - refinado, isento de substâncias
23 transgênicas à sua composição. Aspecto límpido e
900ml
isento de impurezas, cor e odor característicos.
Ovos de galinha - tamanho médio, pesando em édia
50 gramas cada, média de 30 0vos,isento de sujidades
bandeja
24 e rachadura. Embaladosem lâminas de papaelão forte,
com 30
indoro e secos em caixilhos ou divisores celulares com
selo de inspeção.
Sal - refinado, iodado, com granulação uniforme e com
kg
25
cristais brancos, não pegajoso ou empedrado.
Sobrecoxa de Frango -Carne ave sobrecoxa de
frango congelada. Embalagem plástica de 1Kg, sem
acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação
26
kg
do produto, rótulo contendo a data de abate, peso,
fabricante, validade, temperatura de estocagem e
registro do produto no SIM, SIF ou CISPOA.
Suco concentrado de goiaba- suco concentrado de
frutas (sabor goiaba), garrafa de 500ml com
identificação do produto, rótulo de ingredientes, valor
27
500ml
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação,
validade e registro no ministério da agricultura, validade
mínima de 6 meses a partir da data da entrega.
Suco concentrado de acerola- suco concentrado de
frutas (sabor goiaba), garrafa de 500ml com
identificação do produto, rótulo de ingredientes, valor
28
500ml
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação,
validade e registro no ministério da agricultura, validade
mínima de 6 meses a partir da data da entrega.
Suco concentrado de caju- suco concentrado de
frutas (sabor goiaba), garrafa de 500ml com
identificação do produto, rótulo de ingredientes, valor
29
500ml
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação,
validade e registro no ministério da agricultura, validade
mínima de 6 meses a partir da data da entrega.
Vinagre- vinagre de vinho, embalagem de 500 ml
(embalagem plástica), atóxica, com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
30
500ml
fabricante, data de fabricação, validade e registro do
ministério da agricultura. Validade mínima de 6 meses,
a contar da data da entrega. Acidez máxima de 4%

50 R$

5,32

R$

266,00

50 R$

4,14

R$

207,00

65 R$ 11,24

R$

730,60

50 R$

0,25

R$

12,50

150 R$

7,52

R$ 1.128,00

100 R$

6,47

R$

647,00

85 R$

6,77

R$

575,45

150 R$

6,47

R$

970,50

65 R$

3,67

R$

238,55

Valor total

R$ 17.605,80
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Planilha de Gêneros Alimentícios- Secretaria de Assistência Social L 03
Descrição do Produto
Unid.
Açúcar - tipo cristal, granulado, cor clara, sem umidade
1
kg
e sujidade.

Item

Alho-kg- Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e
intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,
2 perfurações e cortes tamanhos e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, insento de sujidades,
parasitas e larvas, arcondicionados em saco

3

4

5

6

7

Amido de milho- embalagem de 200g com
identificação do produto, rótulo, igedientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validde. Mínima de 5 meses a contar da data de
entrega
Arroz parboilizado - longo fino tipo 1, isento de
sujidades, maretiais estranhos, toxinas, parasitas e
larvas, com rendimento após a cacção de no mínimo
2,9 vezes.
Biscoito doce- tipo maria, composição básica: farinha
de aditivo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal,
açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada
em pacotes de polipropileno, atóxico, hermeticamente
vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa
de papelão limpa. Íntegra e resistente. Aembalagem
devera conter esternamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade de produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante
Biscoito Salgado - Tipo Cream Craker, embalado em
saco plástico (polipropileno) e contido em caixa de
papelão e rotulagem específica. Devendo conter: n° do
lote, prazo de validade e informações nutricionais. 0,62
100 g.
Café em pó - torrado e moído, extra, embalagem
aluminizada interna e externamente, embalado a vácuo,
contendo o selo ABIC. 2 pct. 1 kg

Colorífico - produto obtido a partir do urucum, sem
8 adição de sal, isento de materiais estranhos,
acondicionado em saco plástico transparente e atóxico.
Cominho - Moído, extraído de semente de cominho de
1ª qualidade, puro, com aspecto, cor, cheiro, sabor
9 característico, sem misturas, isento de sujidade,
parasitas e larvas. Em saco plástico transparente e
atóxico.

Quant.

V.Total

2,45

R$

612,50

kg

50 R$ 18,44

R$

922,00

200g

56 R$

3,25

R$

182,00

250 R$

2,80

R$

700,00

400g

85 R$

3,57

R$

303,45

400g

450 R$

2,90

R$ 1.305,00

75 R$

4,29

R$

321,75

100g

200 R$

0,27

R$

54,00

100g

200 R$

0,40

R$

80,00

kg

kg

250 R$

V.Unit
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10

11

Extrato de Tomate - a base de: tomate, açúcar
(máximo de 1%), sal (máximo de 5% de cloreto de
sódio), isento de fermentações. Não deve indicar
processamento defeituoso.
feijão de arranca- isento de sujidade, parasitas e
larvas. Em saco plástico transparente e atóxico.
Filé de Peito de Frango - Peito de Frango sem
tempero congelado, embalagem de 1kg
Flocos de milho - pré-cozidos tipo flocão, com
ausência de umidade, fermentação, parasitas e larvas.
Embalagem em sacos plásticos transparentes e
atóxicos.
Leite em pó integral - integral, contendo vitaminas e
minerais, com emulsificante lecitina de soja, sem glúten
e em embalagem aluminizada.

340g

200 R$

1,34

R$

kg

250 R$

5,77

R$ 1.442,50

65 R$ 11,27

R$

732,55

500g

300 R$ 0,95

R$

285,00

200g

300 R$

4,19

R$ 1.257,00

Macarrão - fino, tipo espaguete de semolina ou sêmola,
15 com ovo, fabricado a partir de matérias-primas sãs e
500g
limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas.

300 R$

1,85

R$

555,00

kg

50 R$

5,32

R$

266,00

900ml

65 R$

4,14

R$

269,10

bandeja
com 30

58 R$ 11,24

R$

651,92

kg

35 R$

0,25

R$

8,75

kg

55 R$

6,30

R$

346,50

25 R$

3,67

R$

91,75

12

13

14

Margarina vegetal - cremosa, com sal, no mínimo 65%
de lipídeos e 0% de gorduras trans, enriquecida de
16
vitaminas; apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares, isenta de ranço e de bolores.
Óleo de soja - refinado, isento de substâncias
17 transgênicas à sua composição. Aspecto límpido e
isento de impurezas, cor e odor característicos.
Ovos de galinha - tamanho médio, pesando em édia
50 gramas cada, média de 30 0vos,isento de sujidades
18 e rachadura. Embaladosem lâminas de papaelão forte,
indoro e secos em caixilhos ou divisores celulares com
selo de inspeção.
Sal - refinado, iodado, com granulação uniforme e com
19
cristais brancos, não pegajoso ou empedrado.
Salsicha – Salsicha de carne bovina e/ou suina, com
condimentos triturados, misturados e cozidos, com
aspecto característico e boa qualidade, isenta de
20 sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de sistema a vácuo mantida sob
refrigeração, pesando aproximadamente 50g por
unidade, inspecionada pelo SIF.

kg

268,00

Vinagre- vinagre de vinho, embalagem de 500 ml
(embalagem plástica), atóxica, com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
21
500ml
fabricante, data de fabricação, validade e registro do
ministério da agricultura. Validade mínima de 6 meses,
a contar da data da entrega. Acidez máxima de 4%

Valor total

R$ 10.654,77
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Planilha de Gêneros Alimentícios- Secretaria de Saúde L 04
Item
1

Descrição do Produto

Açúcar - tipo cristal, granulado, cor clara, sem umidade
kg
e sujidade.

Alho-kg- Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e
intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,
2 perfurações e cortes tamanhos e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, insento de sujidades,
parasitas e larvas, arcondicionados em saco

3

4

5

6

7

Unid.

Amido de milho- embalagem de 200g com
identificação do produto, rótulo, igedientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validde. Mínima de 5 meses a contar da data de
entrega
Arroz parboilizado - longo fino tipo 1, isento de
sujidades, maretiais estranhos, toxinas, parasitas e
larvas, com rendimento após a cacção de no mínimo
2,9 vezes.
Biscoito doce- tipo maria, composição básica: farinha
de aditivo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal,
açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada
em pacotes de polipropileno, atóxico, hermeticamente
vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa
de papelão limpa. Íntegra e resistente. Aembalagem
devera conter esternamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade de produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante
Biscoito Salgado - Tipo Cream Craker, embalado em
saco plástico (polipropileno) e contido em caixa de
papelão e rotulagem específica. Devendo conter: n° do
lote, prazo de validade e informações nutricionais. 0,62
100 g.
Café em pó - torrado e moído, extra, embalagem
aluminizada interna e externamente, embalado a vácuo,
contendo o selo ABIC. 2 pct. 1 kg

Colorífico - produto obtido a partir do urucum, sem
8 adição de sal, isento de materiais estranhos,
acondicionado em saco plástico transparente e atóxico.
Cominho - Moído, extraído de semente de cominho de
1ª qualidade, puro, com aspecto, cor, cheiro, sabor
9 característico, sem misturas, isento de sujidade,
parasitas e larvas. Em saco plástico transparente e
atóxico.

Quant.
300 R$

V.Unit
2,45

V.Total
R$

735,00

kg

60 R$ 18,44

R$ 1.106,40

200g

60 R$

3,25

R$

195,00

kg

250 R$

2,55

R$

637,50

400g

450 R$

3,57

R$ 1.606,50

400g

450 R$

2,37

R$ 1.066,50

75 R$

4,29

R$

321,75

100g

230 R$

0,27

R$

62,10

100g

200 R$

0,53

R$

106,00

kg
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10

11
12

13

Extrato de Tomate - a base de: tomate, açúcar
(máximo de 1%), sal (máximo de 5% de cloreto de
sódio), isento de fermentações. Não deve indicar
processamento defeituoso.
feijão de arranca- isento de sujidade, parasitas e
larvas. Em saco plástico transparente e atóxico.
Filé de Peito de Frango - Peito de Frango sem
tempero congelado, embalagem de 1kg
Flocos de milho - pré-cozidos tipo flocão, com
ausência de umidade, fermentação, parasitas e larvas.
Embalagem em sacos plásticos transparentes e
atóxicos.
Leite em pó integral - integral, contendo vitaminas e
minerais, com emulsificante lecitina de soja, sem glúten
e em embalagem aluminizada.

340g

200 R$

1,34

R$

kg

250 R$

5,77

R$ 1.442,50

kg

65 R$ 11,27

268,00

R$

732,55

285,00

500g

300 R$

0,95

R$

200g

300 R$

4,19

R$ 1.257,00

Macarrão - fino, tipo espaguete de semolina ou sêmola,
15 com ovo, fabricado a partir de matérias-primas sãs e
500g
limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas.

300 R$

1,57

R$

471,00

kg

50 R$

5,32

R$

266,00

900ml

65 R$

4,14

R$

269,10

bandeja
com 30

58 R$ 11,24

R$

651,92

kg

55 R$

6,30

R$

346,50

kg

35 R$

0,25

R$

8,75

25 R$

3,67

R$

91,75

14

Margarina vegetal - cremosa, com sal, no mínimo 65%
de lipídeos e 0% de gorduras trans, enriquecida de
16
vitaminas; apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares, isenta de ranço e de bolores.
Óleo de soja - refinado, isento de substâncias
17 transgênicas à sua composição. Aspecto límpido e
isento de impurezas, cor e odor característicos.
Ovos de galinha - tamanho médio, pesando em édia
50 gramas cada, média de 30 0vos,isento de sujidades
18 e rachadura. Embaladosem lâminas de papaelão forte,
indoro e secos em caixilhos ou divisores celulares com
selo de inspeção.
Salsicha – Salsicha de carne bovina e/ou suina, com
condimentos triturados, misturados e cozidos, com
aspecto característico e boa qualidade, isenta de
19 sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de sistema a vácuo mantida sob
refrigeração, pesando aproximadamente 50g por
unidade, inspecionada pelo SIF.
Sal - refinado, iodado, com granulação uniforme e com
20
cristais brancos, não pegajoso ou empedrado.

Vinagre- vinagre de vinho, embalagem de 500 ml
(embalagem plástica), atóxica, com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,
21
500ml
fabricante, data de fabricação, validade e registro do
ministério da agricultura. Validade mínima de 6 meses,
a contar da data da entrega. Acidez máxima de 4%

Valor total

R$ 11.926,82

Praça Raimundo Targino Ferreira n. 22 – Centro – CEP. 56.120.000 – Fone : (0**87) 3886 – 1156
verdejante@verdejante.pe.gov.br

Planilha de Gêneros Hortifruti- Secretaria de Assistência Social L 05
Item Descrição do produto
Banana- Banana novo tamanho médio de 1ª qualidade,
com casca sã, sem rupturas, acondicionado em embalagem
resistente e transparente com etiqueta de pesagem e prazo
1 de validade semanal.
Batata Inglesa- Batata Inglesa nova, de 1ª qualidade,
tamanho grande, limpa, acondicionada, em embalagem
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo
2 de validade semanal.
Cebola- Cebola de cabeça - embalagem de 1 ou 3kg.
Cebolas intactas com todas as partes comestíveis
aproveitáveis. Cebola, sem réstia, tamanho médio, nova, de
1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas, acondicionada
em embalagem resistente e transparente, com etiqueta de
3 pesagem e prazo de validade semanal.
Cenoura- Cenoura - intacta com todas as partes
comestíveis aproveitáveis (aspecto, cor e sabor
característicos). Cenoura, sem folhas, tamanho médio,
nova, de 1º qualidade, acondicionada em embalagem
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo
4 de validade semanal.

Unid.

Quant.

V.Unit

V.total

dz

78 R$

4,07

R$

317,46

kg

45 R$

3,77

R$

169,65

kg

30 R$

3,02

R$

90,60

kg

30 R$

3,52

R$

105,60

40 R$

1,20

R$

48,00

150 R$

0,54

R$

81,00

30 R$

1,74

R$

52,20

40 R$

3,56

R$

142,40

Valor Total

R$

1.006,91

Coentro- cheiro verde intacto com todas as partes
Molho
5 comestíveis aproveitáveis
Maçã- Maçã vermelha, nova, de 1ª qualidade, unidades em
torno de 100g, grau médio de amadurecimento, com casca
sã, sem rupturas, acondicionado em embalagem resistente Unid
e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo de
6 validade semanal.
Mamão, Mamão formosa, novo, de 1ª qualidade, grau
médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas,
kg
acondicionado em embalagem resistente e transparente,
7 com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Tomate- grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade,
com casca sã, sem rupturas, acondicionado em embalagem
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo
de validade semanal. Tomate - intacto com todas as partes
comestíveis aproveitáveis (aspecto, cor e sabor
8 característicos)

Planilha de Hortifruti- Secretaria de Saúde L 06
Item Descrição do produto

Unid.

Quant.

V.Unit

V.total
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1

2

3

4

Banana- Banana novo tamanho médio de 1ª qualidade,
com casca sã, sem rupturas, acondicionado em embalagem
resistente e transparente com etiqueta de pesagem e prazo
de validade semanal.
Batata Inglesa- Batata Inglesa nova, de 1ª qualidade,
tamanho grande, limpa, acondicionada, em embalagem
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo
de validade semanal.
Cebola- Cebola de cabeça - embalagem de 1 ou 3kg.
Cebolas intactas com todas as partes comestíveis
aproveitáveis. Cebola, sem réstia, tamanho médio, nova, de
1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas, acondicionada
em embalagem resistente e transparente, com etiqueta de
pesagem e prazo de validade semanal.
Cenoura- Cenoura - intacta com todas as partes
comestíveis aproveitáveis (aspecto, cor e sabor
característicos). Cenoura, sem folhas, tamanho médio,
nova, de 1º qualidade, acondicionada em embalagem
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo
de validade semanal.

dz

80 R$

4,07

R$

325,60

kg

60 R$

4,00

R$

240,00

kg

45 R$

3,50

R$

157,50

kg

35 R$

3,80

R$

133,00

45 R$

1,65

R$

74,25

150 R$

0,80

R$

120,00

30 R$

2,00

R$

60,00

40 R$

3,85

R$

154,00

Valor Total

R$

1.264,35

Coentro- cheiro verde intacto com todas as partes
Molho
5 comestíveis aproveitáveis
Maçã- Maçã vermelha, nova, de 1ª qualidade, unidades em
torno de 100g, grau médio de amadurecimento, com casca
sã, sem rupturas, acondicionado em embalagem resistente Unid
e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo de
6 validade semanal.
Mamão, Mamão formosa, novo, de 1ª qualidade, grau
médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas,
kg
acondicionado em embalagem resistente e transparente,
7 com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Tomate- grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade,
com casca sã, sem rupturas, acondicionado em embalagem
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo
de validade semanal. Tomate - intacto com todas as partes
comestíveis aproveitáveis (aspecto, cor e sabor
8 característicos)

Planilha de Hortifruti- Secretaria de Educação
Mês: Fevereiro Modalidade: Creche Ano 2017 L 07
Unid.
Item Descrição do produto
Banana- Banana novo tamanho médio de 1ª qualidade,
com casca sã, sem rupturas, acondicionado em embalagem
dz
resistente e transparente com etiqueta de pesagem e prazo
1 de validade semanal.

Quant.
155 R$

V.Unit
4,07

V.total
R$

630,85
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Batata Inglesa- Batata Inglesa nova, de 1ª qualidade,
tamanho grande, limpa, acondicionada, em embalagem
kg
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo
2 de validade semanal.
Cebola- Cebola de cabeça - embalagem de 1 ou 3kg.
Cebolas intactas com todas as partes comestíveis
aproveitáveis. Cebola, sem réstia, tamanho médio, nova, de
kg
1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas, acondicionada
em embalagem resistente e transparente, com etiqueta de
3 pesagem e prazo de validade semanal.
Cenoura- Cenoura - intacta com todas as partes
comestíveis aproveitáveis (aspecto, cor e sabor
característicos). Cenoura, sem folhas, tamanho médio,
kg
nova, de 1º qualidade, acondicionada em embalagem
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo
4 de validade semanal.
Coentro- cheiro verde intacto com todas as partes
Molho
5 comestíveis aproveitáveis
Maçã- Maçã vermelha, nova, de 1ª qualidade, unidades em
torno de 100g, grau médio de amadurecimento, com casca
sã, sem rupturas, acondicionado em embalagem resistente Unid
e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo de
6 validade semanal.
Mamão, Mamão formosa, novo, de 1ª qualidade, grau
médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas,
kg
acondicionado em embalagem resistente e transparente,
7 com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.
Tomate- grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade,
com casca sã, sem rupturas, acondicionado em embalagem
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo
de validade semanal. Tomate - intacto com todas as partes
comestíveis aproveitáveis (aspecto, cor e sabor
8 característicos)

65 R$

3,77

R$

245,05

40 R$

3,02

R$

120,80

38 R$

3,52

R$

133,76

55 R$

1,20

R$

66,00

300 R$

0,54

R$

162,00

45 R$

1,74

R$

78,30

65 R$

3,56

R$

231,40

Valor Total

R$

1.668,16

Planilha de Hortifruti- Secretaria de Educação
Mês: Fevereiro Modalidade: Escolas Ano 2017 L 08
Unid.
Item Descrição do produto
Batata Inglesa- Batata Inglesa nova, de 1ª qualidade,
tamanho grande, limpa, acondicionada, em embalagem
kg
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo
1 de validade semanal.

Quant.
150 R$

V.Unit
4,00

V.total
R$

600,00
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Cebola- Cebola de cabeça - embalagem de 1 ou 3kg.
Cebolas intactas com todas as partes comestíveis
aproveitáveis. Cebola, sem réstia, tamanho médio, nova, de
kg
1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas, acondicionada
em embalagem resistente e transparente, com etiqueta de
2 pesagem e prazo de validade semanal.
Cenoura- Cenoura - intacta com todas as partes
comestíveis aproveitáveis (aspecto, cor e sabor
característicos). Cenoura, sem folhas, tamanho médio,
kg
nova, de 1º qualidade, acondicionada em embalagem
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo
3 de validade semanal.
Coentro- cheiro verde intacto com todas as partes
Molho
4 comestíveis aproveitáveis
Pimentão- intacto com todas as partes comestíveis
kg
5 aproveitáveis (aspecto cor e sabor característico)
Tomate- grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade,
com casca sã, sem rupturas, acondicionado em embalagem
resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo
de validade semanal. Tomate - intacto com todas as partes
comestíveis aproveitáveis (aspecto, cor e sabor
6 característicos)

67 R$

3,50

R$

234,50

89 R$

3,80

R$

338,20

55 R$

1,65

R$

90,75

35 R$

4,42

R$

171,50

65 R$

3,85

R$

250,25

Valor Total

R$

1.685,20

Planilha de Pães- Secretaria de Assistência Social L 09
Item

Unid.
Descrição do Produto
PÃO FRANCÊS- Pão francês com unidade de 50g,
fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da
entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem
1 plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com kg
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. Validade
mínima de 5 dias, a contar da data da entrega.

Quant.

100 R$

V.Unit

V.Total

7,20

R$ 720,00

Valor Total

R$ 720,00

V.Unit

V.Total

7,20

R$ 900,00

Planilha de Pães- Secretaria de Saúde L 10
Item

Unid.
Descrição do Produto
PÃO FRANCÊS- Pão francês com unidade de 50g,
fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da
entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem
1 plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com kg
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. Validade
mínima de 5 dias, a contar da data da entrega.

Quant.

125 R$

Valor Total

R$ 900,00
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Planilha de Pães- Secretaria de Educação
Mês: Fevereiro Modalidade: Escolas Ano: 2017 L 11
Item

Unid.
Descrição do Produto
PÃO FRANCÊS- Pão francês com unidade de 50g,
fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da
entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem
1 plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com kg
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. Validade
mínima de 5 dias, a contar da data da entrega.

Quant.

V.Unit

300 R$

7,20

Valor Total

V.Total

R$ 2.160,00

R$ 2.160,00

Valor Máximo Estimado: R$ 77.257,07

5.

Forma de Pagamento

Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Verdejante, no prazo de até o
15º (décimo quinto) dia útil de cada mês, após apresentação de nota fiscal.

6.
7.

Recurso Orçamentário

Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.0049.2050.0000 – Manutenção das atividades do Salário Educação
Órgão: 07 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0097.2090.0000 – Manutenção IGDBF
Funcional: 08.243.0094.2081.0000 _ Manutenção do SCFN
Funcional: 08.244.0097.2087.0000 – Manutenção CRAS
Órgão 10: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0014.2012.0000 _ Manutenção PSF
Funcional: 10.302.0014.2010.0000 _ Manutenção HPP
Funcional: 10.303.0014.2134.0000 _ Manutenção Assistência Farmacêutica
Natureza da despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo.

Atenciosamente,
Maria Neuma de Lima Xavier
Secretária de Administração
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