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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

EDITAL Nº 006/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR GLOBAL 

A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE  UBATUBA,  por  meio  da  Sra. CAMILA BRANDÃO CHAGAS, Diretora Presidente, torna 

público que, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, 

tipo MENOR VALOR GLOBAL, na forma de aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos (não perecíveis, perecíveis, hortifrúti), 

para atender cardápio alimentar aplicado no Acolhimento Institucional e demais programas e projetos desenvolvidos pela Fundação, 

conforme Termo de Referência (Anexo I). O recebimento da documentação de Habilitação e Propostas se dará impreterivelmente até 

11h30m do dia 18/10/2022 na Rua Joaquim Cursino dos Santos, nº 60, Centro, CEP: 11.690-045, Ubatuba-SP. No mesmo dia às 14h, 

serão abertos em ato público, pela Comissão Permanente de Licitação, os envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e 

envelopes nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, no mesmo endereço. 

1 – OBJETO 

1.1. Constitui objeto desta licitação a escolha da proposta de menor valor global para aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos 

(não perecíveis, perecíveis, hortifrúti), para atender cardápio alimentar aplicado no Acolhimento Institucional e demais programas e 

projetos desenvolvidos pela Fundação, conforme Termo de Referência (Anexo I). 

 
1.2. O fornecimento deverá observar rigorosamente a descrição, especificações técnicas e demais requisitos previstos neste edital e 

seus anexos. 

 
1.3. A ação ou omissão, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores da Fundação, não isenta e nem exclui a integral e única responsabi-

lidade da licitante vencedora pelos danos e/ou prejuízos que venham a ser causados à Fundação ou a terceiros, em decorrência da 

execução ou não do fornecimento objeto desta licitação. 

 
1.4. A licitante vencedora será responsável, por quaisquer erros ou fornecimento em desacordo com o Termo de Referência, correndo 

por sua conta a recuperação e recomposição do mesmo e consequente pagamento dos danos e prejuízos, que por si ou seus prepostos, 

vier a causar à Fundação e a terceiros, e pelo pagamento de indenizações, honorários de advogados, custas judiciais e outras despesas a 

que a Fundação ficar sujeita em consequência de ações movidas por ela ou terceiros prejudicados, até sentença final e sua  execução. 

1.5. A licitante vencedora será a única responsável pelo cumprimento de todos os custos diretos e indiretos incluindo encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários a eles referentes, tributos, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

2 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

2.1. Os pedidos de esclarecimentos relacionados com esta licitação deverão ser solicitados, por escrito até 03 (três) dias úteis anterio-

res a entrega dos envelopes, junto à Comissão Permanente de Licitação, protocolizados na Fundação no endereço acima, no horár io das 

09h às 11h e das 14h às 16h, dias uteis. 

2.2. O edital completo deverá ser retirado na Fundação mediante apresentação de um pen-drive ou CD ou em sua página eletrônica:  
https://fundac.ubatuba.sp.gov.br/editais/  
 

https://fundac.ubatuba.sp.gov.br/editais/
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2.3. Integram este edital de Tomada de Preços: 

2.3.1. Termo de Referência – Anexo I; 

2.3.2. Representação – Anexo II; 

2.3.3. Modelo de Proposta de Preços – Anexo III; 

2.3.4. Declaração de Fatos Impeditivos – Anexo IV; 

2.3.5. Declaração de condição de microempresa ou EPP – Anexo V; 

2.3.6.  Minuta do Contrato – Anexo VI; 

2.3.7. Termo de Ciência e Notificação – Anexo VII. 

3.  DA REPRESENTAÇÃO 

3.1. A licitante poderá nomear um representante junto a CPL, munidos de documentos para participar deste procedimento licitatório. 

3.2. Cada licitante terá apenas um representante, com idade a partir de 18 (dezoito) anos. 

3.3. Para representar deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

3.3.1. Declaração de Representação conforme Anexo II; 

3.3.2. O estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual este-

jam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

3.3.3. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do corre s-

pondente documento, dentre os indicados no item 3.3.2., que comprove os poderes do mandante para a  outorga; 

3.4. O representante legal ou o procurador deverão identifica-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 

3.4.1. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da sessão. No caso de cópias, as mesmas 
deverão ser autenticadas por tabelião ou pela Comissão, desde que apresentadas nas vias originais. 
 
3.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Condições específicas para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

4.1.1. Estará assegurado o tratamento diferenciado e favorecido as microempresas ou empresas de pequeno porte, devidamente enquadradas 

aos comandos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, desde que não estejam inclusas nas vedações previstas no § 4º do 

mesmo artigo; 

4.1.2. O tratamento diferenciado e favorecido será concedido mediante a declaração da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 – Anexo V; 

4.1.3. As microempresas ou empresas de pequeno porte que não comprovarem sua condição poderão participar normalmente do certame, 

porém, não usufruirão de tratamento diferenciado. 

4.2. Não poderão participar da Tomada de Preços: 

4.2.1. Pessoa Jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

4.2.2. Pessoa Jurídica suspensa temporária de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de Ubatuba, nos 

termos do artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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ENVELOPE Nº _________________________ 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA 

Ref.: Tomada de Preços nº 001/2022 

Processo nº 009/2022 

Empresa: 

 

 

 

 

4.2.3. Pessoa Jurídica impedida de licitar e contratar com o Município de Ubatuba, nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 

10.520 de 17 de julho de 2002. 

4.2.4. Pessoa Jurídica com falência decretada. 

4.2.5. Tenha para tanto constituído consórcio ou, qualquer que seja sua forma de constituição;  

4.2.6. Pessoa Jurídica cujo(s) dirigente(s) ou responsável(is) técnico(s) seja(m) ou tenha(m) sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores à data da publicação do Edital, servidor(es) ocupante(s) de cargo(s) ou emprego(s) nos órgãos ou entidades contrat antes ou 

responsáveis pela Tomada de Preços, ou agente(s) público(s), impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação consti-

tucional ou legal. 

4.2.7. A participação na Tomada de Preços implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, disposições e condi-

ções do Edital, da Minuta do Contrato e seus Anexos, bem como das demais normas aplicáveis a esta Tomada de Preços. 

4.3. PRAZOS E DATAS 

4.3.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.  

4.3.2. Os prazos de execução obedecerão aos interstícios previstos no Anexo I e na respectiva Autorização de Fornecimento. 

4.4. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS 

4.4.1. Aplica-se a presente licitação e ao contrato que dela defluirá no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8666/93 e suas alte-

rações; Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014 e Lei Municipal nº 3.973/2017. 

 
4.5. REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

4.5.1. A Fundação poderá até a formalização definitiva do instrumento contratual, desistir da contratação, bem assim, revogar 
por interesse público ou anular esta licitação no todo ou em parte, sem que disso resulte para qualquer licitante direito e pedido 
de ressarcimento ou indenização. 
 

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1. A proposta e a documentação deverão ser apresentadas separadamente, em uma só via, em dois envelopes, ambos opacos e 

devidamente fechados, titulados na ordem regulamentada pela Lei Municipal nº 3.973/2017. 

ENVELOPE Nº 01: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 02: PROPOSTA COMERCIAL 

 
5.2. Os envelopes mencionados deverão conter na sua parte externa, além da denominação social, nº do CNPJ e nº da Inscrição 

Estadual da proponente, os seguintes dizeres: 
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5.3. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, via postal, e-mail ou por “fac-símile”. 

5.4. Os documentos constantes de cada envelope deverão ser apresentados em pastas, contendo uma primeira página que dis-

crimine seu conteúdo (índice), e as demais, numeradas, rubricadas e na ordem estabelecida neste edital. 

5.5. A proposta deverá seguir as instruções contidas neste edital. 

5.6. Todos os documentos referidos neste edital deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópias autenticadas  

por cartório competente ou por funcionário da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, não sendo aceitos protoco-

los e nem documentos com prazos de validade vencidos. No caso de certidão, quando não consignar o prazo de validade, serão co nside-

radas válidas as expedidas com data não superior a 90 (noventa) dias, anteriores a data de entrega dos envelopes. 

5.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for filial, todos os documentos deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

5.8. Após o horário estabelecido, não será recebido qualquer documento dos eventuais licitantes, tampouco serão permitidos 

acréscimos ou modificações naqueles porventura já recebida. 

6.  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N° 01 

6.1 Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

6.1.1. Cédula de identidade R.G. ou documento similar de identificação de todos os sócios, tratando-se de sociedade comercial; do presidente, 

tratando-se de Sociedade Anônima ou Civil   ou   do empresário, tratando-se de empresa Individual. 

6.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual – Constituição e última alteração quando houver; 

6.1.3. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última alteração, no caso de inexistência de contrato consoli-

dado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, além do estatuto e alterações 

subsequentes, a licitante deverá apresentar a documentação relativa à eleição de seus administradores; 

6.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em exercício; 

6.1.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autoriza-
ção para funcionamento expedida pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir; 

6.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL: 

6.2.1. Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF dos sócios; 

6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

6.2.3. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de ativida-

de e compatível com o objeto da licitação; 

6.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Licitante, ou outro equivalente na forma da Lei, referente aos 
tributos mobiliários; 

6.2.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais (inclusive as contribuições sociais - INSS) e à 

Dívida Ativa da União (DAU); 

6.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais, instituídos por Lei. 
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6.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva 

com efeito de negativa, relativa a débitos trabalhistas (conforme Lei Federal nº 12440/2011, que veio dar nova redação aos arts. 27, inciso IV e 

art. 29, inciso V da Lei Federal nº 8666/93). 

6.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

6.3.1. Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, salvo para o caso de a licitante apresentar Certidão Positiva de Recuperação Judicial, com a demonstração de Plano de 

Recuperação, homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar a sua viabilidade econômico-financeiras estabelecidas 

no Edital. 

6.3.2. Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação finan-

ceira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O referido balanço deverá ser devidamente certificado 

por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o número do livro diário e folha em que o mesmo 

se acha transcrito, bem como cópia do Termo de abertura e encerramento, com a numeração do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para 

empresa de Gêneros Alimentícios criadas neste exercício, que deverá apresentar balanço de abertura para suprir a exigência deste item;  

6.3.3. A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será comprovada com base no balanço apresentado, e deverá, obri-

gatoriamente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da empresa fornecedora de Gêneros Alimentícios, assinada por profissional 

registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, sócio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida median-

te índices e fórmulas abaixo especificadas: 

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1 

ILC = (AC) / (PC) ≥ 1 

ISG = AT/(PC+ELP) ≥1  

Onde: 

ILG = índice de liquidez geral 

ILC = índice de liquidez corrente 

ISG = índice de solvência geral 

AT = ativo total 

AC = ativo circulante 

RLP = realizável a longo prazo 

PC = passivo circulante 

ELP = exigível a longo prazo 

PL = patrimônio líquido 

6.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.4.1. Prova de capacidade técnica operacional através da comprovação da licitante possuir, na data prevista para a entrega da proposta, 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem aptidão para desempenho de atividade pertinen-

te e compatível com o objeto licitado. 

6.5. DECLARAÇÕES 

6.5.1. Declaração de Fatos Impeditivos – Anexo IV; 

6.5.2. Declaração de condição de microempresa ou EPP – Anexo V. 
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7. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N° 02 

7.1. A Proposta Comercial deverá conter as seguintes informações e documentos: 

7.2. Proposta em papel timbrado da empresa, conforme modelo Anexo III a este edital. 

7.3. Planilha Estimativa de Quantitativos e preços unitários e global, com 02 (duas) casas decimais de cada um dos itens relacionados, bem 

como o valor por extenso, em moeda nacional. 

7.4. Não serão aceitos preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou manifestamente inexequíveis nos termos dos parágrafos 3º e 4º do 

artigo 44, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

7.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias da abertura dos envelopes. 

7.6. O preço proposto deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos porventura decorrente ou de qualquer outra forma relacionados 

com a perfeita e integral execução do objeto da presente licitação. 

8. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1.  Os atos públicos poderão ser presenciados por qualquer pessoa, porém só terão direito a usar da palavra, a rubricar documentos, a con-

signar recursos e a firmar a ata os representantes devidamente nomeados pelas licitantes, sendo no máximo 01 (um) por licitante. 

8.2. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma licitante. 

8.3. Os envelopes nº 01 e 02 serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, e, representantes nomeados das licitan-

tes, presentes ao ato de abertura dos envelopes. 

8.4. Os envelopes nº 01 e 02 serão abertos (observada a ordem: primeiro a fase de habilitação e após o julgamento das propostas) pelo Presi-

dente e todas as folhas serão rubricadas por este e pelos membros da Comissão e representantes das licitantes presentes ao ato. 

8.5. Todos os documentos, após, rubricados, deverão ser examinados pelos representantes das licitantes presentes, sendo registradas em ata 

assinada, as impugnações, soluções e manifestações de concordância para o prosseguimento do processo licitatório. 

8.6. A seguir, serão encerrados os trabalhos da sessão, para que a Comissão possa examinar cuidadosamente os documentos apresentados. 

9. FASE DE HABILITAÇÃO 

9.1. Os Documentos de Habilitação serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação, observando que não serão habilitadas as em-

presas que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos solicitados no item 6, ou o fizerem de maneira incompleta ou incorreta. 

9.2. Excetuam-se aos comandos do item 9.1, anterior, as empresas detentoras do Tratamento Diferenciado e Favorecido que comprovem tal 

condição. Nestes casos, em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em consonância ao parágrafo 1º do 

artigo 43 da lei Complementar 123, de 14/12/2006 alterada pela lei Complementar 147, de 07/08/2014 será assegurada o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Comissão Permanente de Licitação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que a proponente for declarada vencedora, para a regularização da documentação. 

9.3. Quando todas Licitantes forem inabilitadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis 

para apresentação de nova documentação escoimada das causas. 

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. A Comissão Permanente de Licitação desclassificará as propostas que: com valor global superior ao limite do item 19.1., e as que não 

atenderem o artigo 48, inciso II, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 

9.648/98. 

10.2. A Comissão Permanente de Licitação fará conferência dos valores constantes da proposta. Verificando erro de cálculo ou de anotações 

no preenchimento, serão considerados os valores por extenso. 
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10.3. As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço global, sendo que a classificação se fará levando em conta a ordem crescente 

dos preços globais oferecidos. A proposta de menor preço global será considerada a vencedora temporária da licitação. 

10.4. Quando a proposta primeira classificada for apresentada por Licitante que não se enquadre como microempresa ou empresa de peque-

no porte será identificada todas as propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a ela, apresentadas por microempresas ou empre-

sas de pequeno porte, que tenham comprovado sua condição de enquadramento. 

10.5. Neste caso será concedido a Licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, nos termos do artigo 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006 a possibilidade de apresentar proposta de valor inferior àquela considerada 1ª colocada até então, caso apre-

sente proposta de valor inferior, considerada válida, a microempresa ou empresa de pequeno porte terá sua oferta classificada em primeiro 

lugar. 

10.6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 10.5, serão convocadas as remanescen-

tes que por ventura se enquadrem na hipótese do item 10.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

10.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem no intervalo 

estabelecido no item 10.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.8. Na hipótese de todas as microempresas e empresas de pequeno porte renunciarem ao Direito de Preferência, será considerada primeira 

classificada a empresa que apresentou originalmente a proposta de menor valor. 

 
10.9. Só se aplica o tratamento diferenciado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pe-

queno porte. 

10.10. Verificada absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de menor preço global e, após, obedecido o disposto no § 2º, Art. 3º, da Lei 

Federal nº 8666/93 e suas alterações, a classificação se fará obrigatoriamente, por sorteio, em ato público para o qual todas as licitantes serão 

convocadas, vedado qualquer outro processo. (§ 2º, art. 45, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações). 

11. RECURSOS 

11.1. Serão cabíveis recursos, na fase de habilitação, no julgamento da proposta e na demonstração do sistema, na forma do artigo 109, da Lei 

nº 8.666 de 1993. 

12. DO CONTRATO 

12.1. Homologada a licitação e adjudicado o objeto ao vencedor, a empresa será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o contra-

to, consoante minuta apresentada no Anexo VI. 

12.2. A licitante vencedora deverá assinar, juntamente com o contrato, Termo de Ciência e Notificação, para fins de encaminhamento e ins-

trução dos autos ao Tribunal de Contas, conforme Anexo VII. 

12.3. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não atender a convocação nos termos supra referidos, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, convocar os remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou 

revogar a licitação, sem prejuízo das sanções aplicáveis à espécie. 

 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

13.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 7 (sete) dias úteis após a emissão da respectiva nota fiscal eletrônica de serviços. 
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13.2. Quando da emissão da nota fiscal a CONTRATADA deverá fazer constar no seu corpo o número desta Tomada de Preços e do empenho, 

sendo que na sua ausência à mesma será recusada. 

13.3. Os pagamentos deverão ser efetuados mediante depósito em conta bancária, conforme dados informados pelo contratado junto com o 

envio da nota fiscal. 

13.4. Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado. 

14. PENALIDADES E RESCISÃO 

14.1. O descumprimento de quaisquer disposições desse edital, bem como das cláusulas do instrumento contratual que vier a ser celebrado 

entre as partes sujeitará a licitante vencedora às penalidades elencadas no artigo 86 e seguintes, do Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações, desde que tipificadas as condutas nelas previstas, observadas quanto às multas a legislação vigente. 

14.2. As penalidades a que se refere o subitem anterior não impedem que a Fundação rescinda unilateralmente o instrumento contratual e 

aplique outras sanções previstas na legislação vigente. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração no caso de rescisão contratual. 

14.3. Para o caso de multas, será aplicado o percentual de 2% referente ao valor do contrato no caso de inadimplemento parcial e de 10% no 

caso de inadimplemento total das obrigações pactuadas. 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão ser resolvidas pela Fundação a seu inteiro critério, sempre 

respeitando os princípios gerais de licitação. 

15.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar das licitantes, em todas as fases da licitação, quaisquer esclarecimentos, informa-

ções ou dados adicionais, se entender que são necessários para o seu julgamento, sendo que os esclarecimentos não poderão implicar em 

modificação das condições do preço ofertado. 

16. FISCALIZAÇÃO, OUTRAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

16.1. Todos os serviços de fornecimento pela licitante vencedora serão fiscalizados pela Fundação, obrigando-se a licitante vencedora a facili-

tar e fornecer qualquer informação solicitada para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função. 

16.2. São obrigações e responsabilidades da licitante vencedora, além de outras constantes deste edital e seus anexos, e que por lei couberem: 

16.2.1. Execução dos serviços de fornecimento, observando rigorosamente as especificações e demais requisitos previstos neste edital e seus 

anexos, e, normas legais, administrativas e técnicas aplicáveis; 

16.2.2. Quando da ocorrência de irregularidade de qualquer natureza, deverá comunicar, por escrito, tão logo o fato seja percebido, para que 

a Fundação possa tomar as providências devidas; 

16.3. Obrigações e responsabilidades da Fundação, além de outras constantes deste edital e seus anexos e que por lei couberem: 

16.3.1. Manter a fiscalização necessária para acompanhamento dos serviços de fornecimento; 

16.3.2. Efetuar os pagamentos que forem devidos à licitante vencedora, observadas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
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17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A Comissão Permanente de Licitação, reserva-se o direito de promover qualquer diligência que entenda conveniente, nos termos do 

Parágrafo 3º, artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

17.2. A empresa que vier a ser contratada, não poderá subcontratar os serviços de fornecimento, objetivados nesta licitação, sob pena de 

rescisão do respectivo Instrumento Contratual, além da aplicação das penalidades previstas, sem a expressa autorização da Fundação. 

17.3. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital e seus anexos, não podendo invocar, posteriormente, 

nenhum impedimento quanto aos mesmos, quanto ao perfeito cumprimento do instrumento contratual que vier a ser celebrado entre as 

partes. 

17.4. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste edital, seus anexos e instruções, bem como na 

observância dos regulamentos administrativos e normas legais, gerais ou especiais aplicáveis à espécie. 

17.5. A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos servi-

ços, conforme artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
17.6. Toda alteração contratual deverá ser aprovada previamente pela autoridade competente e formalizada por meio de termo de aditamen-

to, observada a legislação pertinente. 

17.7. A responsabilidade da licitante que vier a ser contratada é integral para os serviços de fornecimento que vierem a ser executados em 

razão desta licitação, nos termos do Código Civil vigente, sendo que a presença da fiscalização da Fundação, não isentará a responsabilidade 

da licitante vencedora. 

17.8. Todo e qualquer serviço de fornecimento mencionado nos documentos que integram o presente edital e seus anexos, será executado 

sob a responsabilidade direta da licitante vencedora. 

17.9. Compete às empresas interessadas fazer minucioso exame dos elementos constantes deste edital e seus anexos, de modo a poderem, 

em tempo e por escrito, apresentar todas as dúvidas encontradas, para os devidos esclarecimentos. 

18. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 

18.1. A impugnação do edital terá lugar nas condições do que dispõe os parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

19. RECURSOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS 

 
19.1. O valor estimado do contrato para fornecimento, objeto desta licitação é de R$ 193.096,70 (Cento e noventa e três mil noventa e seis 

reais e setenta centavos), oriundo de Fonte 01 – Tesouro, 05.01.08.2430003.2018.3.3.90.30.07 – Material de Consumo – Gêneros de Alimen-

tação. 

20. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES 

20.1. Quaisquer informações sobre a presente licitação deverão ser obtidas por escrito junto à Comissão Permanente de Licitação, até 03 

(três) dias úteis anteriores à entrega dos envelopes. 
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21. FORO 

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ubatuba/SP, para dirimir questões resultantes ou relativas à aplicação desta Tomada de Preços ou 

execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa. 

E PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS, É EXPEDIDO O PRESENTE EDITAL, QUE É AFIXADO NO 

LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA FORMA DA LEI. 

 

Ubatuba/SP, 28 de setembro de 2022. 

 
 

 
Camila Brandão Chagas 

Diretora Presidente 
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ANEXO I –TERMO DE REFERENCIA 

 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 
 

 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (NÃO PERECIVEIS, PERECIVEIS, HORTIFRUTI 

 

1. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1.1 Este termo de referência fixa o período de 12 (doze) meses de contrato para a aquisição parcelada aquisição parcelada de gêneros 

alimentícios diversos (não perecíveis, perecíveis, hortifrúti). 

 

2. DO OBJETO 

2.1 Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos (não perecíveis, perecíveis, hortifrúti) , para atender cardápio alimentar 

aplicado no Acolhimento Institucional e demais programas e projetos desenvolvidos pela Fundação.  

3.              JUSTIFICATIVA 

3.1        O consumo de gêneros alimentícios é rotina para o Acolhimento Institucional e demais programas/projetos desenvolvidos pela Funda-

ção, sendo assim imprescindível a aquisição dos mesmos em escala maior, inclusive para efeito de obtenção de preço vantajoso para a 

Fundação, respeitando os princípios legais. 

4.             DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS 

4.1        Foi realizado levantamento das demandas do ano de 2021 mediante as necessidades realizadas. Nesse aspecto, a definição das unida-

des e das quantidades a serem adquiridas fora resultado do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa foi obtida pelo levantamento. 

5.            ESPECIFICAÇÕES 

5.1        As especificações dos itens a serem adquiridos foram elaboradas de modo adquirir de boa qualidade, evitando com isso prejuízos 

causados pela perda ou não utilização dos mesmos. Vale ressaltar o conceito de “melhor preço” para a Administração Pública e não somente o 

conceito de “menor preço”. Os valores atribuídos a cada produto são estimados e aproximam-se aos praticados no mercado por fornecedores 

idôneos e para produtos de boa qualidade (modelo de proposta de preços – Anexo III). 

 

 

 
 

Ubatuba/SP, 28 de setembro de 2022. 

 
 
 

Camila Brandão Chagas 
Diretora Presidente 
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ANEXO II – REPRESENTAÇÃO 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA 

 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022  

PROCESSO: 009/2022 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (NÃO PERECÍVEIS, PERECÍVEIS, HORTIFRÚTI), PARA ATENDER 

CARDÁPIO ALIMENTAR APLICADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA 

FUNDAÇÃO 

PREZADOS SENHORES: 

 

Na qualidade de responsável legal por nossa empresa.........................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, com sede na 

..............................., nomeamos o Sr.(a)....................., portador da Cédula de Identidade R.G. nº.......... e inscrito no CPF sob o 

nº......................para nos representar na licitação em referência, conferindo, ao mesmo, poderes para praticar todos os atos ineren-

tes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.  

 

Local e data. 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

FORMULARIO PADRÃO 

DENOMINAÇÃO DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CEP:      FONE:     FAX: 

E-MAIL:      C.N.P.J:     DATA: 

Dados bancários para depósito: 

Razão social da instituição financeira: ________________  

Agência nº.   ___________________  

Conta Corrente nº. ______________ 

Obs: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a 
participação da licitante neste certame ou de que a mesma não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (NÃO PERECIVEIS, PERECIVEIS, HORTIFRUTI) 

a) Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento – AF, expedida pela Asses-
soria Administrativa da FUNDAC. 

b) Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias corridos. 

c) Forma de Pagamento: em até 07 (sete) dias úteis, após a entrega do produto, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura emitida 
pela empresa e atestada pelo Diretor Presidente da FUNDAC. 

d) O local de entrega dos produtos será na Sede Administrativa da FUNDAC, localizada na Avenida Professor Thomaz Galhardo, 865 – 
Centro, na cidade de Ubatuba/SP. 

e) PRAZO DE VALIDADE dos Produtos: mínimo de 06 (seis) meses, salvo as especificações contidas neste Anexo. 

 

ITE
M  

QUAN
TIDA-

DE 
TOTAL 

UNIDADE DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
FABRI-
CANTE 

VALOR 
UNI-

TÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 360 QUILO 
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS 
Composto de farinha de trigo especial, água, sal e fermento. Assado ao ponto e 
sem amasso, fresco, casca crocante. 

  

    

2 20 QUILO 

ABACATE  
De boa qualidade. Fruta com casca lisa, verde in natura, apresentando grau de 
maturação que suporte a manipulação, o transporte e a conservação em condi-
ções adequadas para o consumo, não deverá apresentar danos de origem física, 
mecânica ou biológica que afete a sua aparência; a polpa deverá se apresentar 
intacta e firme. 

  

    

3 240 UNIDADE 

ABACAXI PEROLA  
Tamanho médio, com coros, de primeira, tamanho e coloração uniformes, de-
vendo ser bem desenvolvidos e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos 
físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

4 24 QUILO 
ABOBORA CABOTIÁ 
Madura, de boa qualidade, sem defeitos, intacta, firme e bem desenvolvida, livre 
de apodrecimento e parasitas.  

  

    

5 72 QUILO 
ABOBORA ITALIA  
Tamanho médio, com casca firme, lisa, lustrosa e macia, cor verde brilhante. As 
aboboras devem parecer pesadas relativamente ao tamanho e de aspecto fresco. 
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6 24 QUILO 

ABOBORA PAULISTA  
Fruto de tamanho grande, limpa e acondicionada de forma a evitar danos físicos, 
apresentando-se íntegras, o transporte e a conservação em condições adequa-
das para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos 
aderidos à casca, com características íntegras e de primeira qualidade. 

  

    

7 72 UNIDADE 

AGRIÃO  
Fresco; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e 
intacto; livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre 
de resíduos de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas; sem danos físicos e 
mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

8 144 UNIDADE 

ALFACE AMERICANA 
Fresco; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e 
intacto; livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre 
de resíduos de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas; sem danos físicos e 
mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

9 144 UNIDADE 

ALFACE CRESPA 
Fresco; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e 
intacto; livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre 
de resíduos de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas; sem danos físicos e 
mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

10 24 QUILO 

ALHO NACIOANAL 
Bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 
física ou mecânica; perfurações e cortes; tamanho e coloração uniformes; de-
vendo ser bem desenvolvidos; livres de sujidades; parasitas e larvas; sem danos 
físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

11 24 QUILO 

AMEIXA NACIONAL ROXA 
Ameixa Nacional Roxa (maturação adequada para consumo, textura e consistên-
cia de fruta fresca de primeira qualidade); livres de sujidades; parasitas e larvas; 
sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte 

  

    

12 180 QUILO 

BANANA NANICA  
Casca fina com cor amarela; apresentando polpa doce e macia; em pencas; de 
primeira; tamanho e coloração uniforme; com polpa firme e intacta devendo ser 
bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e trans-
porte. 

  

    

13 144 QUILO 

BANANA PRATA  
Casca fina com cor amarela; apresentando polpa doce e macia; em pencas; de 
primeira; tamanho e coloração uniforme; com polpa firme e intacta devendo ser 
bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e trans-
porte. 

  

    

14 192 QUILO 

BATATA INGLESA LAVADA  
Lisa beneficiada especial; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecâni-
ca (rachaduras, cortes); tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda; sem 
danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

15 36 QULO 
BERINJELA  
Tipo comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica rachaduras, perfurações e cortes. 

  

    

16 42 QUILO 

BETERRABA  
Extra A; sem ramas; tamanho médio; fresca; compacta e firme; isenta de enfer-
midades, material terroso e umidade externa anormal; sem lesões de origem 
física ou mecânicas; rachadura e cortes; tamanho e coloração uniforme; sem 
danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

17 144 UNIDADE 

BROCOLIS NINJA  
Extra; fresco; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; 
firme e intacto; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 
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18 84 QUILO 

CEBOLA NACIONAL COMUM  
Tamanho médio; de primeira; compacta e firme; sem lesões de origem física e 
mecânica (rachadura, cortes); tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem 
desenvolvidas; isenta de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos e mecâ-
nicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

19 96 QUILO 

CENOURA 
Tipo extra A; sem rama; fresca; compacta e firme; isenta de enfermidades, mate-
rial terroso e umidade externa anormal; sem lesões de origem física ou mecâni-
cas; rachadura e cortes; tamanho e coloração uniforme; sem danos físicos e 
mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

20 84 UNIDADE 

CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) 
Especial; fresca; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvidas; 
firme e intacta; livre de enfermidades,  material terroso e umidade externa 
anormal; livre de resíduos de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

21 36 QUILO 

CHUCHU  
Tipo extra A; tamanho e coloração uniformes; fresca; livre de enfermidades, 
material terroso e umidade externa anormal; sem lesões de origem física ou 
mecânicas; rachadura e cortes; sem danos físicos e mecânicos oriundo do manu-
seio e transporte. 

  

    

22 120 UNIDADE 

COUVE FLOR 
Especial; fresca; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvidas; 
firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal; livre de resíduos de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

23 78 UNIDADE 

COUVE MANTEIGA 
Especial; fresca; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvidas; 
firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal; livre de resíduos de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

24 60 UNIDADE 

ESPIGA DE MILHO VERDE  
Espigas de 1ª qualidade. Apresentando tamanho, cor e formação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvidas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte.  

  

    

25 24 QUILO 

GOIABA VERMELHA 
Fruto de tamanho médio, fresco, de vez (por amadurecer) apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conser-
vação em condições adequadas para o consumo, com características íntegras e 
de primeira qualidade; limpo, lavado, coloração uniforme; isento de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não 
deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 

  

    

26 36 QUILO 

INHAME  
Produto de boa qualidade, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho 
uniformes, típicos da variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na casca, 
não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra 
aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anor-
mal. 

  

    

27 66 QUILO 

LARANJA LIMA 
De primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser desenvolvidas, firme e 
intacta; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; 
sem lesões de origem física ou mecânicas; rachadura e cortes; tamanho e colora-
ção uniforme; sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

28 234 QUILO 

LARANJA PERA 
De primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser desenvolvidas, firme e 
intacta; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; 
sem lesões de origem física ou mecânicas; rachadura e cortes; tamanho e colora-
ção uniforme; sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 
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29 108 QUILO 

LIMÃO TAITI 
De primeira, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, 
firme e intacto; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal; livre de resíduos de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte 

  

    

30 162 QUILO 

MAÇÃ GALA 
Fresca, de primeira, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo 
ser bem desenvolvidas e maduras, sem danos físicos e mecânicos oriundo do 
manuseio e transporte. 

  

    

31 78 QUILO 

MAMÃO PAPAIA  
Selecionado de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca 
sã, sem rupturas, características de cultivo bem definidas, bem formadas e em 
perfeitas condições de conservação e maturação; sem danos físicos e mecânicos 
oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

32 32 QUILO 

MANDIOCA 
De 1ª qualidade. O tubérculo deve ter o aspecto alongado, cheiro e sabor pró-
prio, com cozimento garantido, compacto e firme, isento de material terroso, 
parasitas, mofos e sem parte arroxeadas, sem folhas e sem talos. 

  

    

33 48 QUILO 

MANDIOQUINHA (BATATA BAROA) 
Produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Deverá presentar odor 
agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem da-
nosfísicos e mecânicos. 

  

    

34 144 QUILO 

MANGA PALMER 
Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firme e intac-
ta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem 
lesões de origem física ou mecânicas; rachadura e cortes; tamanho e coloração 
uniforme. 

  

    

35 192 QUILO 

MARACUJÁ  
Redondo, casca lisa graúdo, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu-
ro, com polpa firme e intacta. 

  

    

36 160 QUILO 

MELANCIA  
De primeira, livre de sujidades, parasitas e lavras, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido e madura, com poupa firme e intacta; sem danos 
físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

37 144 QUILO 

MELÃO AMARELO  
Amarelo, de primeira, livre de sujidades, parasitas e lavras, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido e madura, com poupa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

38 20 QUILO 

MEXERICA PONKAN  
Fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; 
fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie; apre-
sentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície 
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica. 

  

    

39 192 UNIDADE 

MORANGO BANDEJA C/ 250 GRAMAS 
Frescos, de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desen-
volvidos, firme e intacto; isenta de enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; sem lesões de origem física ou mecânicas; rachadura e cortes; 
tamanho e coloração uniforme; sem danos físicos e mecânicos oriundo do manu-
seio e transporte.  

  

    

40 48 QUILO 

PEPINO COMUM 
Especial; fresco; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvi-
dos; firme e intacto; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal; livre de resíduos de fertilizantes; sujidades; parasitas e larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte.  
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41 48 QUILO 

PERA WILLIANS  
De primeira qualidade, sem manchas, maturação adequada para o consumo, 
textura e consistência de fruta fresca, isento de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes; sujidades; parasitas 
e larvas; sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. 

  

    

42 48 QUILO 

PESSEGO  NACIONAL 
Pêssego, produtos frescos e com grau de maturação intermediária, tamanho 
uniforme mediano, lavado. Deverá apresentar odor agradável, consistência 
firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração característica. 

  

    

43 24 QUILO 

PIMENTÃO VERDE 
De primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação do transporte e conservação em condições adequadas para o con-
sumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

  

    

44 48 UNIDADE 

REPOLHO BRANCO / VERDE 
Hortaliça de folhas enoveladas, tamanho grande, com características íntegras e 
de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor 
típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estra-
nhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou biológica. 

  

    

45 66 UNIDADE 

RÚCULA  
Rúcula fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 
firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecâ-
nicos oriundos do manuseio e transporte. 

  

    

46 48 QUILO 

TOMATE CEREJA BANDEJA 300 GRAMAS 
Tomate em início de maturação. Fresco. Atingir o grau máximo ao 
tamanho (graudo, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Apresen-
tar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. 
Não conterem substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Estarem isentos 
de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Estarem livres de resí-
duos e fertilizantes. Deve apresentar maturação entre 60% a 80%. 

  

    

47 180 QUILO 

TOMATE SALADA 
Extra A, boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta; isento de enfermida-
des, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizan-
tes; sujidades; parasitas e larvas; sem danos físicos e mecânicos oriundo do 
manuseio e transporte. 

  

    

48 20 UNIDADE 

UVA NIAGARA BANDEJA DE 500 GRAMAS 
Uva, produtos frescos e com grau de maturação intermediária, tamanho unifor-
me mediano, lavado. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não 
deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica. 

  

    

49 126 UNIDADE 

UVA THOMPSON BANDEJA DE 500 GRAMAS 
Uva, produtos frescos e com grau de maturação intermediária, tamanho unifor-
me mediano, lavado. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não 
deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica. 

  

    

50 24 QUILO 
VAGEM  
Coloração verde característica, fresca, embalagem à granel, íntegros, sem pontos 
escuros, sinais de deterioração.  

  

    

51 49 QUILO 
MORTADELA DEFUMADA FATIADA 
Com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado 
adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade. 

  

    

52 316 UNIDADE 
PÃO BISNAGUINHA TRADICIONAL/ORIGINAL - 300 gramas 
Pacotes contendo 300 gramas, com data de validade não inferior a 15 dias a 
partir da data da entrega 
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53 460 UNIDADE 

PÃO DE FORMA TRADICIONAL - 500 gramas 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal 
refinado, glúten, soro de leite em pó, conservador propionato de cálcio, estabili-
zantes lecitina de soja e estearoil 2 - lactil lactato de cálcio e acidulante ácido 
ascórbico. CONTÉM GLÚTEN. 
Fatiado, em embalagens de 500g cada, com data de validade não inferior a 15 
dias a partir da data da entrega. 

  

    

54 46 QUILO 
PRESUNTO COZIDO FATIADO 
Presunto cozido sem capa de gordura fatiado, com data de validade não inferior 
a 10 dias a partir da data da entrega 

  

    

55 82 QUILO 
QUEIJO MUSSARELA FATIADO 
Queijo tipo mussarela feito de leite pasteurizado, fermento láctico, coalho e sal, 
com data de validade não inferior a 10 dias a partir da data da entrega 

  

    

56 24 QUILO 
BACON DEFUMADO 
Preparado com carne curada de suíno defumado 

  
    

57 96 QUILO 

CARNE BOVINA CONTRA-FILE - BIFE  
Em bife padronizado com aproximadamente 150g cada, resfriada, com no máxi-
mo 10% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor característicos, cortada em 
bife  para frigideira. 

  

    

58 96 QUILO 
CARNE BOVINA COXÃO MOLE - CUBOS PEQUENOS 
Sem a capa e sem gordura, em cubos pequenos para o preparo de estrogonofe, 
resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor característicos. 

  

    

59 96 QUILO 
CARNE BOVINA PALETA CORTADA - CUBOS MÉDIOS 
Em cubos médios para cozinhar, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
característico acondicionados em pacotes de 500G 

  

    

60 96 QUILO 
CARNE BOVINA PALETA - MOÍDA  
Carne moída, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor característico acondici-
onados em pacotes de 500G 

  

    

61 72 QUILO 
CARNE SUÍNA - BISTECA 
Cortada em bife; resfriada; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. 

  
    

62 96 QUILO 

FRANGO - COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA 
Coxa e sobrecoxa de frango sem osso sem adição de sal e temperos deverão ser 
provenientes de estabelecimento inspecionado pelo órgão competente 
(sif/sisp/sim).aspecto: característico não pegajoso,textura: característica, 
cor:rósea, odor: característico de carne de frango fresca e sabor característico 
não salgado em embalagm de 1kg. 

  

    

63 72 QUILO 

FRANGO - PEITO SEM OSSO EM CUBOS PEQUENOS  
Frango - peito, de frango, cortado em cubos pequenos, sem osso e cartilagem, de 
primeira qualidade, acondicionados em embalagem de saco plástico transparen-
te de 1 kg 

  

    

64 120 QUILO 
FRANGO - PEITO SEM OSSO EM FILÉ  
Frango - peito, de frango, em file, sem osso e cartilagem, de primeira qualidade, 
acondicionados em embalagem de saco plástico transparente de 1 kg 

  

    

65 36 QUILO 

LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA 
Defumada, tipo calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condi-
mentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de suji-
dades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração. 

  

    

66 48 QUILO 

LINGUIÇA TOSCANA DE CARNE SUÍNA 
Com cor, sabor e odor característicos do produto, de boa qualidade, embalagem 
transparente à vácuo ou porcionada em sacos plásticos transparentes, resisten-
tes e bem lacrados, com denominação do nome do produto, fabricante, data de 
fabricação e validade.  
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67 12 QUILO 

NUGGETS DE FRANGO  
Pedaços pequenos de carne de frango prensada do tipo nuggets. Produto com 
sabor, odor e cor característicos do produto de boa qualidade, congelado, emba-
lagem transparente, resistente, fechada à vácuo ou com fechamento bem lacra-
do, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no 
Ministério da Agricultura (SIF, IMA), data de fabricação e validade. 

  

    

68 73 QUILO 

SALSICHA HOT-DOG 
de 1ª qualidade, composta de carne bovina, fresca com condimentos triturados e 
cozidos; acondicionada em embalagem apropriada, atendendo a legislação vi-
gente. 

  

    

69 48 UNIDADE 
BATATA PALITO CONGELADA - 2 kg 
Pré-Frita, sem casca, padrão 10x10mm, supergelada, pacote com 2 kg. 

  
    

70 136 UNIDADE 

BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POUPA DE MORANGO – 1 KG 
Produto obtido pela fermentação do leite em condições de pH e temperatura 
controlados e inoculados com microrganismos selecionados, podendo ser adici-
onado de frutas. Deve possuir aspecto homogêneo e espesso, aroma natural de 
morango. O produto deve ser constituído de água, açúcar, soro de leite, leite em 
pó desnatado e deverá ter registro no Ministério da Agricultura. 

  

    

71 12 UNIDADE 
GELO SACO - 5 KG 
Material água filtrada, apresentação em cubos, embalagem transparente, com 
marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. 

  

    

72 24 UNIDADE 

HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CX C/ 12 UNID. 672 GRAMAS 
Carne Bovina congelada. Produto de boa qualidade embalada individualmente, 
com sabor, odor e cor característicos do produto, 
Registro no IMA ou SIF . Com data de validade e lote.  

  

    

73 48 UNIDADE 
IOGURTE PETIT SUISSE DE MORANGO C/ 8 UNID. 320 GRAMAS 
Composto por um queijo fresco, não maturado, adicionado de minerais e vitami-
nas e polpa de fruta. 

  

    

74 24 UNIDADE 
LEITE FERMENTADO BANDEJA C/ 6 UNID. 480 GRAMAS 
Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, açúcar, glicose, fermento 
lácteo e aroma. 

  

    

75 84 UNIDADE 
MANTEIGA COM SAL POTE - 200 GRAMAS 
Creme de leite pasteurizado. 

  
    

76 122 UNIDADE 

MARGARINA COM SAL POTE - 500 GRAMAS 
Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal, leite em pó desnatado e/ 
ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500U.I. / 100g), estabilizantes: mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores: sorbato de po-
tássio e/ ou benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de manteiga, acidulan-
te ácido cítrico, antioxidantes: EDTA - cálcio dissódico e BHT e corante natural de 
urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

  

    

77 60 UNIDADE 

MASSA DE MINI PIZZA PACOTE - 300 GRAMAS 
Contendo 8 unidades. Semolina de trigo, gordura animal, fermento, sal, açúcar, 
melhorador de farinha e cisteína monoidratada. Contém conservante propionato 
de cálcio e sorbato de potássio.  

  

    

78 12 UNIDADE 

MASSA PRONTA P/ PASTEL EM ROLO - 1 KG 
Composto por semolina de trigo, água, gordura animal, sal, ovo em pó, realçador 
de sabor INS 621 glutamato monossódico, conservador INS 282 propionato de 
cálcio e INS 202 sorbato de potássio. 

  

    

79 67 UNIDADE 
OVOS BRANCOS GRANDE - BANDEJA C/ 20 UNIDADES 
Ovos brancos embalagem com 20 unidades cada, com data de validade não 
inferior a 15 dias a partir da data da entrega 

  

    

80 40 UNIDADE 

PÃO DE HAMBURGUER PCT C/ 4 UNIDADES - 200 GRAMAS 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, glúten, gordura 
vegetal hidrogenada, frutose, sal e fermento biológico e conservador propionato 
de cálcio. CONTÉM GLÚTEN, com data de validade não inferior a 15 dias a partir 
da data da entrega. 
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81 100 UNIDADE 
PÃO DE QUEIJO CONGELADO MINI - 1 KG 
Água, polvilho, fécula de mandioca, ovo pasteurizado, queijo, óleo de soja, mar-
garina, leite em pó integral e sal. 

  

    

82 160 UNIDADE 

PÃO PARA HOT DOG PCT C/ 4 UNIDADES - 200 GRAMAS 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fermento biológico, 
gordura vegetal hidrogenada, sal, soro de leite em pó, glúten e extrato de malte, 
estabilizantes, polisorbato 80, estearoil - 2 - lactil lactato de cálcio e lecitina de 
soja, emulsificante mono e diglicerídeos de ácido graxos, conservante propionato 
de cálcio. CONTÉM GLÚTEN. UNIDADE, com data de validade não inferior a 15 
dias a partir da data da entrega. 

  

    

83 144 UNIDADE 

PEIXE MERLUZA EM FILÉ CONGELADO PCT C/ 800 GRAMAS 
Peixe in natura, espécie merluza, apresentação filé, características adicionais 
congelado, interfoliado, sem pele, tamanho grande com data de validade não 
inferior a 15 dias a partir da data da entrega. 

  

    

84 196 UNIDADE 

REQUEIJÃO CREMOSO - 200 GRAMAS 
Leite, creme de leite, sal, concentrado protéico do soro de leite, cloreto de cálcio, 
fermento lácteo, coalho, estabilizante polifosfato de sódio e conservadores: 
sorbato de potássio e nisina.NÃO CONTÉM GLÚTEN. Pote com 200 gramas cada, 
data de validade não inferior a 30 dias 

  

    

85 16 UNIDADE 

SORVETE NAPOLITANO - 2 LITROS 
Água, açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, leite em pó desnatado, pasta 
de cacau, polpa de morango, soro de leite, cacau em pó, extrato de malte, sal, 
aromatizantes, acidulante ácido cítrico, corantes natural urucum, artificiais, 
vermelho ponceau, azul indigotina, espessantes goma guar, goma jataí, carrage-
na, estabilizantes monoestearato de glicerina, polisorbato 80. CONTÉM GLUTÉN. 

  

    

86 108 UNIDADE 

ACHOCOLATADO EM PÓ - 400 gramas 
Achocolatado em pó instantâneo, devendo ter como ingredientes: açúcar, cacau 
em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, aromatizantes e emulsificante lecitina 
de soja.  

  

    

87 278 UNIDADE 
AÇÚCAR REFINADO - 1 KG 
Açúcar refinado, fabricado do suco da cana, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. 

  

    

88 4 UNIDADE 
ADOÇANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 100 ml 
Dietético sucralose, em frasco, constando na embalagem individual a data de 
fabricação e validade do produto mínima de 12 (doze) meses. 

  

    

89 48 UNIDADE 
ÁGUA DE COCO - 1 LITRO 
Água de coco 100% natural. Sem adição de conservadores artificiais e açúcar. 
Embalagem Tetra Pak de 1 litro, tampa rosqueada. 

  

    

90 40 UNIDADE 
ÁGUA MINERAL S/ GÁS - 500 ml 
Água mineral natural. 

  
    

91 12 UNIDADE 
AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS 
Amido de milho 

  
    

92 90 UNIDADE 
ARROZ TIPO 1 - 5 KG 
Arroz Agulhinha tipo 1. 

  
    

93 40 UNIDADE 
ATUM RALADO AO NATURAL LATA - 170 GRAMAS 
Atum, água, sal e extrato vegetal. Contém traços de soja. Pode conter traços de 
aipo, gergelim e leite / derivados. 

  

    

94 12 UNIDADE 
ATUM SOLIDO AO NATURAL LATA - 170 GRAMAS 
Atum, água, sal e extrato vegetal. Contém traços de soja. Pode conter traços de 
aipo, gergelim e leite / derivados. 

  

    

95 6 UNIDADE 
AVEIA EM FLOCOS 170 GRAMAS 
Aveia em flocos finos, não deverá apresentar resíduos, bolor, cheiro. A embala-
gem deve estar de acordo com a legislação vigente.  

  

    

96 12 UNIDADE 
AVEIA EM FLOCOS FINOS - 170 GRAMAS 
Aveia em flocos finos, não deverá apresentar resíduos, bolor, cheiro. A embala-
gem deve estar de acordo com a legislação vigente.  
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97 60 UNIDADE 
AZEITE DE OLIVA- 500 ML 
Azeite de Oliva extra virgem com acidez máxima de 0,6% 

  
    

98 12 UNIDADE 
AZEITONA VERDE S/ CAROÇO VIDRO -150 GRAMAS 
Azeitonas verdes s/ caroço, água e sal, em conserva inteira com caroço. 

  
    

99 46 UNIDADE 

BALA SORTIDAS MASTIGAVEL - 600 GRAMAS 
Bala macia, mastigável, sortida, colorida e aromatizada artificialmente. Ingredi-
entes: açúcar, xarope de glicose, gordura de palma, acidulante ácido cítrico, 
emulsificante monoesterato de glicerina e aromatizante. Sabores diversos. 
Acondicionado em embalagem plástica, pacote de 600g. 

  

    

100 72 UNIDADE 
BATATA PALHA - 400 GRAMAS 
Batata palha sabor natural, tradicional. 

  
    

101 148 UNIDADE 

BISCOITO ÁGUA E SAL - 400 GRAMAS 
Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de 
malte, açúcar invertido, sal, amido, fermento biológico, açúcar, fermento quími-
co bicarbonato de sódio (INS 500ii), acidulante ácido láctico (INS 270), melhora-
dores de farinha protease (INS 1101 i) e metabissulfito de sódio (INS 223) e en-
zima xilanase, ausente de biscoitos quebrados. 

  

    

102 60 UNIDADE 
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - 100 GRAMAS 
Biscoito de polvilho: biscoito assado a base de polvilho sem glúten, sem leite e 
derivados, sem lactose. 

  

    

103 172 UNIDADE 

BISCOITO DOCE ROSQUINHA CHOCOLATE - 500 GRAMAS 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura 
vegetal, açúcar invertido, cacau, sal, corante caramelo, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, 
aromatizante. Pode conter traços de ovos, leite, amendoim e nozes.  

  

    

104 72 UNIDADE 

BISCOITO ROSQUINHA COCO - 500 GRAMAS 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 
açúcar invertido, amido, fermentos químicos, bicarbonato de sódio e bicarbona-
to de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromati-
zante. 

  

    

105 60 UNIDADE 
BISCOITO DOCE SEQUILHO - 350 GRAMAS 
Biscoito tipo sequilho a base de amido de milho ou de mandioca, açúcar, gordura 
vegetal, ovos, sal e aromatizante. Não contém glúten e lactose.  

  

    

106 120 UNIDADE 

BISCOITO MAISENA - 400 GRAMAS 
Farinha de trigo fortificado com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido de 
milho, sal, estabilizante, lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctico e aromatizante. 

  

    

107 72 UNIDADE 

BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE - 140 GRAMAS 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, óleo vegetal, farinha de trigo integral, açúcar invertido, cacau, 
farelo de trigo, sal, ferro, vitamina A, corante caramelo III, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio, fosfato monocálcio e bicarbonato de amônio, aromatizan-
tes, emulsificantes:  lecitina de soja e ésteres de ácido diacetil tartárico e mono e 
diglicerídeos, corante natural carmim e acidulante ácido cítrico. 

  

    

108 72 UNIDADE 

BISCOITO RECHEADO DE MORANGO - 140 GRAMAS 
Biscoito recheado sabor de morango enriquecido com vitaminas e cálcio. Farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal Interesteri-
ficada, fosfato Tribásico de cálcio (fonte de cálcio), sal, leite em pó integral, com-
posto vitamínico [vitamina B3 (niacina), vitamina B2 (Riboflavina), vitamina B6], 
morango desidratado, açúcar invertido, fermentos químicos: bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante 
acidulante, ácido cítrico. 
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109 72 UNIDADE 

BISCOITO WAFER RECHEADO DE CHOCOLATE - 140 GRAMAS 
Ingredientes: Creme sabor chocolate com avelã, açúcar, gordura vegetal, cacau 
em pó, pasta de avelã, emulsificante: lecitina de soja (ins 322) e aromatizante, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, cacau em pó, óleo 
de milho, sal, emulsificante: lecitina de soja (ins 322) e fermento químico: bicar-
bonato de sódio (ins 500ii). 

  

    

110 72 UNIDADE 

BISCOITO WAFER RECHEADO DE MORANGO - 140 GRAMAS 
Ingredientes: Recheio sabor morango, açúcar, gordura vegetal, preparado de 
morango em pó (suco de morango, açúcar, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, maltodextrina, dextrina, amido, glicose, emulsificante: leciti-
na de soja (ins 322), acidulante: ácido cítrico (ins 330), corante natural: carmim 
(ins 120) e aromatizante), emulsificante: lecitina de soja (ins 322), aromatizante, 
corante natural: carmim (ins 120) e acidulante: ácido cítrico (ins 330)], farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, óleo de milho, sal, emulsifican-
te: lecitina de soja (ins 322) e fermento químico: bicarbonato de sódio (ins 500ii). 

  

    

111 206 UNIDADE 
BOMBOM SORTIDOS DE CHOCOLATE - 250,6 GRAMAS 
Caixa com 250 gramas de bombons sortidos de boa qualidade. 

  
    

112 144 UNIDADE 
CAFÉ EM PÓ TORRADO TRADICIONAL – 500 GRAMAS 
Café torrado e moído, tradicional, sem adição de glúten. 

  
    

113 4 UNIDADE 
CANELA EM CASCA - 20 GRAMAS 
Canela em casca. 

  
    

114 4 UNIDADE 
CANELA EM PÓ - 50 GRAMAS 
Canela em pó. 

  
    

115 6 UNIDADE 
CANJICA DE MILHO  BRANCA - 500 GRAMAS 
Canjica branca. 

  
    

116 90 UNIDADE 

CEREAL EM BARRA C/ CASTANHA E CHOCOLATE - pacote com 3 unidades - 60 
GRAMAS 
Flocos de arroz (farinha de arroz, maltodextrina, açúcar, sal e aromatizantes), 
cobertura sabor chocolate ao leite (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, leite 
integral em pó, soro de leite em pó, emulsificantes lecitina de soja e poliricinole-
ato de poliglicerol e aromatizante), glucose, coco ralado, maltodextrina, marsh-
mallow (água, açúcar, maltodextrina e clara de ovo em pó), leite condensado, 
leite em pó desnatado, leite de coco, óleo de palma, carbonato de cálcio, gliceri-
na, colágeno hidrolisado, emulsificante lecitina de soja, aromatizante, vitaminas 
C e E e antioxidante natural tocoferol.  

  

    

117 24 UNIDADE 

CEREAL MATINAL (tipo Sucrilhos) - 240 GRAMAS 
Milho, açúcar, sal, extrato de malte, sal, ácido ascórbico (vitamina C), óxido de 
zinco (zinco), niacinamida, ferro reduzido (ferro), palmitato de retinol (vitamina 
A), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), mononitrato 
de tiamina (vitamina B1), ácido fólico (vitamina do complexo B) cobalamina 
(vitamina B12).  
*O ingrediente extrato de malte. CONTÉM GLÚTEN. 

  

    

118 24 UNIDADE 

CEREAL MATINAL DE CHOCOLATE - 200 GRAMAS 
Semolina de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, cacau em pó, 
leite de vaca em pó, oleína de palma, açúcar invertido, manteiga de cacau, líquor 
de cacau, sal, complexo vitamínico [ácido ascórbico (vitamina C), niacinamida 
(niacina), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), pirido-
xina (vitamina B6), cobalamina (vitamina B12), pantotenato de cálcio (ácido 
pantotênico), ácido fólico], complexo mineral [pirofosfato férrico (ferro), sulfato 
de zinco (zinco)], corante caramelo IV, corante artificial vermelho 40 (INS 129), 
aroma sintético idêntico ao natural de baunilha e chocolate ao leite. CONTÉM 
GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE DE VACA. PODE CONTER AVEIA, TRIGO E 
SOJA. CONTÉM LACTOSE.  

  

    

119 36 UNIDADE 
CHÁ DE CAMOMILA COM 10 UNIDADES - 10 GRAMAS 
Flores e pedúnculos de camomila (matricaria recutita). Embalagem: 10 gramas 
com 10 saquinhos 
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120 36 UNIDADE 
CHÁ DE ERVA DOCE COM 10 UNIDADES - 20 GRAMAS 
Frutos de funcho (Foeniculum vulgare, Mill.) 
Embalagem: 20 gramas com 10 saquinhos 

  

    

121 12 UNIDADE 

CHÁ DE MORANGO COM 10 UNIDADES - 20 GRAMAS 
Chá; de Morango; Composto de Frutos de Morango, Flores de Hibisco; Frutos e 
Flores de Rosa Silvestre e Outros Ingredientes Permitidos; 
Embalagem: 20 gramas com 10 saquinhos 

  

    

122 6 UNIDADE 

CHANTILY (PREPARO PARA CREME TIPO CHANTILY) - 1 LITRO 
Água, óleo de palmiste hidrogenado, açúcar, sal, umectante sorbitol, estabilizan-
tes caseinato de sódio, celulose microcristalina, carboximetilcelulose, lecitina de 
soja, citrato trissódico, fosfato dissódico, emulsificantes éster de ácido graxo de 
mono e diglicerídeos, monodiglicerideos, ésteres de mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos com ácido diacetil tartárico, aroma artificial de creme e corante 
natural urucum e cúrcuma.  

  

    

123 18 UNIDADE 

CHANTILY (PREPARO PARA CREME TIPO CHANTILY) - 200 ml 
Água, óleo de palmiste hidrogenado, açúcar, sal, umectante sorbitol, estabilizan-
tes caseinato de sódio, celulose microcristalina, carboximetilcelulose, lecitina de 
soja, citrato trissódico, fosfato dissódico, emulsificantes éster de ácido graxo de 
mono e diglicerídeos, monodiglicerideos, ésteres de mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos com ácido diacetil tartárico, aroma artificial de creme e corante 
natural urucum e cúrcuma.  

  

    

124 20 UNIDADE 

CHOCOLATE RECHEADO TIPO BIS - 126 GRAMAS 
Chocolate recheado com camadas de waffer e coberto com chocolate, tipo bis, 
contendo 20 unidades em cada embalagem. Composição: açúcar, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, massa de cacau, cacau em 
pó, manteiga de cacau, farinha de soja integral, soro de leite em pó, amendoim, 
leite em pó integral, óleo de soja, leite em pó desnatado, castanha de caju, fari-
nha de arroz, gordura de manteiga desidratada, extrato de malte, emulsificante: 
lecitina de soja e poliglicerol polirricineleato, fermento químico bicarbonato de 
sódio e aromatizantes. 

  

    

125 120 UNIDADE 

CHOCOLATE EM BARRA AO LEITE - 90 GRAMAS 
Chocolate ao Leite em Barra, contendo açúcar, leite em pó, manteiga de cacau, 
massa de cacau, gordura vegetal, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol 
polirricinoleato e aromatizante. 

  

    

126 32 UNIDADE 
CHOLOCATE EM PÓ 50% CACAU - 200 GRAMAS 
Açúcar, cacau e aromatizante 

  
    

127 31 UNIDADE 
CHOCOLATE GRANULADO MACIO - 500 GRAMAS 
Açúcar, cacau e aromatizante 

  
    

128 44 UNIDADE 

COCO RALADO DESIDRATADO - 100 GRAMAS 
Coco seco, ralado fino, puro, sem casca, coloração branca, livre de parasitas, 
contaminantes ou sujidades. Embalagem apresentando externamente dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de 
validade, quantidade do produto, e número do registro no ministério da agricul-
tura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produ-
to. 

  

    

129 6 UNIDADE 

CONFETES COLORIDOS DE CHOCOLATE AO LEITE - 500 GRAMAS 
Pastilhas confeitadas e coloridas com Sabor de Chocolate, crocantes por fora e 
macias por dentro, embalagem 500g. Ideal para mesas de guloseimas, decoração 
de bolos, doces, tubetes e muito mais. 
Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal fracionada, leite em pó integral, cacau em 
pó, soro de leite em pó, emulsificantes lecitina de soja e esteresde ácido ricino-
leico interesterificado com poliglicerol, corante inorgânico dióxido de titânio, 
espessante goma arábica, glaceantes goma laca e cera de carnaúba, sal aromati-
zante, corantes artificiais. 
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. 
PODE CONTER AMENDOIM. 
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130 6 UNIDADE 

CREME DE AVELÃ - 350 GRAMAS 
Açúcar, óleo vegetal (palma), avelãs (13%) cacau em pó parcialmente desengor-
durado (7,4%), leite desnatado em pó (6,6%), soro de leite em pó, emulsificante 
lecitinas, aromatizante. Constituintes do leite: 8,8%. 

  

    

131 201 UNIDADE 

CREME DE LEITE LEVE UHT - 200 ml 
Pasteurizado, sabor suave, consistência firme, embalado em embalagem longa 
vida com aproximadamente 200g de peso líquido+C204, atóxica, limpa, não 
violado, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultu-
ra/SIF/DIPOA.  

  

    

132 48 UNIDADE 
ERVILHA EM CONSERVA LATA/SACHE - 170 GRAMAS 
Ervilha, água, sal e açúcar, em conserva. 

  
    

133 4 UNIDADE 

ESSENCIA DE BAUNILHA - 30 ml 
Essência de baunilha líquida, cor âmbar escuro, homogênea, embalada em frasco 
plástico resistente, atóxico e inodoro com 30ml, Com rotulagem perfeita conten-
do identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote. 

  

    

134 36 UNIDADE 

FARINHA DE MANDIOCA CRUA- 1 KG 
Farinha de mandioca, fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos, trans-
parentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do pro-
dutos até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações técni-
cas da NTA 34 do decreto estadual número 12.486 de 20/10/1978.  

  

    

135 12 UNIDADE 
FARINHA DE MILHO - 500 GRAMAS 
Farinha de milho amarela. 

  
    

136 12 UNIDADE 

FARINHA DE ROSCA - 500 GRAMAS 
Farinha de rosca, obtida pela moagem de pães ou roscas torradas em perfeito 
estado de conservação. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas da NTA 47 
do decreto estadual número 12.486 de 20/10/1978.  

  

    

137 62 UNIDADE 

FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL - 1 KG 
Farinha de trigo comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto obtido a 
partir da moagem do trigo duro, limpo, desgerminado, com uma extração máxi-
ma de 20%, com no mínimo 7% de proteína, umidade mínima entre 13,5 a 15%, 
cinzas até 0,80%, falling number mínimo de 240 segundos, ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, determinados pela portaria 354, de 18 de julho de 1996. Em-
balagem em conformidade com a legislação sanitária vigente.  

  

    

138 120 UNIDADE 

FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 DE 1 KG 
Feijão carioca. Feijão com cores rajadas de marrom claro e escuro, tipo Phaseo-
lus Vulgaris, classe cores, novo, de primeira qualidade. Embalagem plástica 
transparente, resistente. Registro no ministério da agricultura. Sem presença de 
grãos mofados, carunchados e torrados.  

  

    

139 19 UNIDADE 

FERMENTO QUIMICO EM PÓ - 100 GRAMAS 
Fermento químico usado principalmente para bolos, composto basicamente dos 
seguintes compostos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálci-
co, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e aromatizante 

  

    

140 48 UNIDADE 

FORMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 A 6 MESES - 800 GRAMAS 
Fórmula infantil á base de proteínas lácteas, em pó, enriquecida com ferro, isen-
ta de sacarose, indicada para lactentes desde o nascimento até o sexto mês de 
vida, com predominância de proteínas do soro do leite em relação á caseina. 

  

    

141 48 UNIDADE 

FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO DE 6 A 36 MESES - 800 GRAMAS 
Fórmula infantil á base de proteínas lácteas, em pó, enriquecida com ferro, isen-
ta de sacarose, indicada para lactentes á partir do sexto mês de vida, com pre-
dominância de caseína em relação ás proteínas do soro do leite.  
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142 12 UNIDADE 

FUBÁ MIMOSO - 500 GRAMAS 
Fubá de milho amarelo, obtido pela torração do grão de milho desgerminado ou 
não, previamente macerado, socado e peneirado, isento de matérias terrosas, 
parasitas, detritos animais ou vegetais e odores estranhos, bolor e umidade, 
embalagem de polietileno, atóxico, transparente e resistente. 

  

    

143 36 UNIDADE 
GELATINA EM PÓ SABOR CEREJA - 20 GRAMAS 
Gelatina em pó sabor cereja, em perfeito estado granulométrico. Sem grumos, 
no perfeito estado de validade. 

  

    

144 36 UNIDADE 
GELATINA EM PÓ SABOR LIMÃO - 20 GRAMAS 
Gelatina em pó sabor limão, em perfeito estado granulométrico. Sem grumos, no 
perfeito estado de validade. 

  

    

145 60 UNIDADE 
GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO 20 GRAMAS 
Gelatina em pó sabor morango, em perfeito estado granulométrico. Sem gru-
mos, no perfeito estado de validade. 

  

    

146 48 UNIDADE 
GELATINA EM PÓ SABOR UVA - 20 GRAMAS 
Gelatina em pó sabor uva, em perfeito estado granulométrico. Sem grumos, no 
perfeito estado de validade. 

  

    

147 6 UNIDADE 
GELATINA EM PÓ SEM SABOR INCOLOR C/ 2 UNIDS. -  24 GRAMAS 
Gelatina em pó incolor, sem sabor, sabor e odor característicos isento de sujida-
de, parasitas e larvas. Contendo 2 envelopes. 

  

    

148 36 UNIDADE 
GELEIA MORANGO - 230 GRAMAS 
Morango, açúcar, acidulante ácido cítrico, pectina. 

  
    

149 36 UNIDADE 
GELEIA UVA - 230 GRAMAS 
Uva, açúcar, acidulante ácido cítrico, pectina. 

  
    

150 4 UNIDADE 

GRANOLA TRADICIONAL - 1 KG 
Granola tradicional com aveia em flocos, açúcar mascavo, flocos de trigo, gordu-
ra de palma, extrato de malte, uva passa, maçã, mel, flocos de arroz, farelo de 
trigo, linhaça dourada, farinha de castanha de caju, castanha do Pará, castanha 
de caju, coco ralado, gergelim preto, aroma natural de baunilha e aroma natural 
de coco.  

  

    

151 18 UNIDADE 

KETCHUP – 1,150 KG 
Polpa de tomate, xarope de glucose, água, vinagre, sal, amido 1,5%, cebola em 
pó, pimenta do reino, canela, realçador de sabor glutamato monossódico, con-
servador sorbato de potássio.  

  

    

152 210 UNIDADE 
LEITE CONDENSADO - 395 GRAMAS 
Leite integral, açúcar e lactose, não contém gluten. 

  
    

153 18 UNIDADE 

LEITE DE COCO - 200 ml 
Leite de coco integral, água conservadores INS 223 (metabissulfito de sódio) e 
INS 211 ( benzoato de sódio), acidulante INS 330 ( ácido cítrico) estabilizante INS 
322 (lecitina de soja) espessantes INS 466 (carboximetilcelulose sódica) e INS( 
goma guár), teor de gordura mínimo 11%.nao contem gluten. 

  

    

154 978 UNIDADE 
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 1 litro 
Leite padronizado com 3% de gordura e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato 
de sódio, monofosfato de sódio e difosfato dissódico.NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

  

    

155 12 UNIDADE 
MACARRÃO AVE MARIA - 500 GRAMAS 
Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural 
cúrcuma.CONTÉM GLÚTEN. 

  

    

156 12 UNIDADE 
MACARRÃO DE LETRINHA - 500 gramas 
Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural 
cúrcuma.CONTÉM GLÚTEN. 

  

    

157 72 UNIDADE 
MACARRÃO ESPAGUETE Nº 08 - 500 GRAMAS 
Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, coran-
tes naturais urucum e cúrcuma. CONTÉM GLÚTEN. 
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158 48 UNIDADE 

MAIONESE TRADICIONAL - 500 GRAMAS 
Água. Óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, 
suco de limão, páprica, acidulante ácido lático, estabilizantes goma xantana e 
goma guar, conservador sorbato de potássio, aromatizantes, sequestrante edta 
cálcio dissódico e corante beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN 

  

    

159 9 UNIDADE 
MARIA MOLE BRANCA EM PÓ - 50 GRAMAS 
Açúcar, gelatina, estabilizante estearoil 2 lactíl lactado de sódio e aromatizante 
de coco. 

  

    

160 24 UNIDADE 
MASSA PARA LASANHA - 200 GRAMAS 
Massa para lasanha pré-cozida, Sêmola de trigo enriquecida com ferro ácido 
fólico, ovos, corantes naturais urucum e cúrcuma.  

  

    

161 136 UNIDADE 
MILHO PARA PIPOCA MICROONDAS SABOR NATURAL - 100 GRAMAS 
Milho para pipoca 

  
    

162 72 UNIDADE 
MILHO VERDE EM CONSERVA - 170 GRAMAS 
Milho, água, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

  
    

163 24 UNIDADE 

MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA- 400 GRAMAS 
Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, altodextrina, amido 
(bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, grobacterium tumefa-
ciens), cenoura em pó, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio e fosfato ácido de alumínio e sódio, aromatizante, corante 
betacaroteno sintético idêntico ao natural e espessantes goma guar e goma 
xantana. 

  

    

164 9 UNIDADE 

MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE - 400 GRAMAS 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, cacau lecitinado, 
gordura vegetal, sal, agentes de corpo: maltitol e polidextrose, emulsificante 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, fermentos químicos: fosfato monocálcio, 
difosfato de cálcio e bicarbonato de sódio, aromatizantes, espessante goma 
xantana e edulcorante sucralose. CONTÉM GLÚTEN.  ALÉRGICOS: CONTÉM DERI-
VADOS DE TRIGO E LEITE. PODE CONTER SOJA.  

  

    

165 24 UNIDADE 

MISTURA PARA BOLO SABOR COCO- 400 GRAMAS 
Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido (bacillus 
thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens, 
gordura vegetal, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato ácido 
de alumínio e sódio, aromatizante e espessantes: goma guar e goma xantana. 

  

    

166 24 UNIDADE 

MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA - 400 GRAMAS 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, amido 
modificado, sal, ferro, vitamina B5, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, ácido 
fólico (vitamina B9), vitamina D, fermentos químicos pirofosfato ácido de sódio e 
bicarbonato de sódio e aromatizante. 

  

    

167 24 UNIDADE 

MISTURA PARA BOLO SABOR LIMÃO - 400 GRAMAS 
Açúcar, amido (bacilus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobac-
terium tumefaciens), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gor-
dura vegetal hidrogenada, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfa-
to ácido de alumínio e sódio, aromatizante e espessantes: goma guar e goma 
xantana.  

  

    

168 6 UNIDADE 
MISTURA PRONTA PARA TAPIOCA - 500 GRAMAS 
Fécula de mandioca hidratada 

  
    

169 217 UNIDADE 

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - 340 GRAMAS 
Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, óleo vegetal, extrato de levedura, 
salsa, alho, manjericão, aipo marrom, orégano, tomilho e realçador de sabor 
glutamato monossódico.NÃO CONTÉM GLÚTEN.  

  

    

170 24 UNIDADE 

MOSTARDA – 190 GRAMAS 
Vinagre, açúcar líquido, amido, semente de mostarda, sal, pimenta do reino 
branca, corante natural cúrcuma e conservador benzoato de sódio. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

  

    

171 120 UNIDADE 
ÓLEO DE SOJA - 900 ml 
Óleo refinado de soja e antioxidante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
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172 36 UNIDADE 
ORÉGANO - 10 GRAMAS 
Orégano desidratado 

  
    

173 10 UNIDADE 

PAÇOQUINHA TRADICIONAL DE AMENDOIM QUADRADA C/ 50 UNIDADES - 1 
KG 
Doce de amendoim torrado e moído, com sal e açúcar. No formato quadrado, de 
20 a 22g cada. Produto de boa qualidade, embalados 
individualmente. Rótulo com lote e validade. 

  

    

174 24 UNIDADE 
PAPRICA DEFUMADA - 12 GRAMAS 
Páprica defumada. 

  
    

175 150 UNIDADE 

PIPOQUINHA DOCE DE CANJICA DE MILHO - 18 GRAMAS 
De boa qualidade, pura, seca, fina, sem grumos ou condição estranha ao produ-
to, livre de sujidades, parasitas, fungos e bolores, de cor uniforme, odor caracte-
rístico, embalagem comos dados de identificação e procedência, data de fabrica-
ção e prazo de validade. Acondicionado em embalagem lacrada, resistente, limpa 
e não violada.  

  

    

176 6 UNIDADE 

PIMENTA DO REINO MOÍDA - 20 GRAMAS 
De boa qualidade, pura, seca, fina, sem grumos ou condição estranha ao produ-
to, livre de sujidades, parasitas, fungos e bolores, de cor uniforme, odor caracte-
rístico, embalagem comos dados de identificação e procedência, data de fabrica-
ção e prazo de validade. Acondicionado em embalagem lacrada, resistente, limpa 
e não violada.  

  

    

177 14 UNIDADE 

PIRULITO MASTIGÁVEL YOGURTE C/ 50 UNIDADES - 560 GRAMAS 
Possui açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, acidulante ácido 
cítrico, estabilizante lecitina de soja, aromatizante natural e corante artificial 
vermelho 40. não contém glúten. 

  

    

178 84 UNIDADE 
QUEIJO RALADO - 50 GRAMAS 
Queijo parmesão e conservador ácido sórbico, NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

  
    

179 56 UNIDADE 
REFRIGERANTE DE COLA - 2 litros 
Água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, 
acidulante ácido fosfórico e aroma natural. 

  

    

180 56 UNIDADE 

REFRIGERANTE DE GUARANÁ - 2 LITROS 
Água gaseíficada, açúcar e extrato vegetal de guaraná, aroma natural, acidulante: 
ácido cítrico, conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, corante: 
caramelo tipo IV. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO ALCOÓLICO. CONTÉM AÇÚCAR. 

  

    

181 3 UNIDADE 
SAL GROSSO - 1 KG 
Sal grosso tipo 1, iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio. (INS 
535). 

  
    

182 30 UNIDADE 

SAL REFINADO - 1 KG 
Cloreto de sódio, iodato de potássio, antiumectantes ferrocianeto de sódio, (INS 
535) , sílico aluminato de sódio (INS 554) e dióxido de silicio (INS 551).NÃO CON-
TÉM GLÚTEN. 

  

    

183 48 UNIDADE 

SALGADINHO DE MILHO SABOR PRESUNTO – 140 GRAMAS 
Em formato de conchinha. Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico 
(Bacillus thuringiensis, Agrobacterium sp, Agrobacterium tumefaciens, Strep-
tomyces viridochromogenes, Zea mays, Dicossoma sp e Sphingobium herbicido-
vorans), óleo vegetal de girassol, óleo misto vegetal de palma e soja e condimen-
to preparado sabor presunto (sal, cloreto de potássio, maltodextrina, cebola, 
realçadores de sabor: glutamato monossódico, inosinato dissódico, guanilato 
dissódico e ácido glutâmico, aromatizante, regulador de acidez ácido cítrico e 
antiumectante dióxido de silício). Alérgicos: Contém derivados de soja. Pode 
conter trigo, centeio, cevada, aveia e leite. Contém glúten.  
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184 48 UNIDADE 

SALGADINHO DE MILHO SABOR QUEIJO – 140 GRAMAS 
Em formato de conchinha. Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico 
(Bacillus thuringiensis, Agrobacterium sp, Agrobacterium tumefaciens, Strep-
tomyces viridochromogenes, Zea mays, Dicossoma sp e Sphingobium herbicido-
vorans), óleo vegetal de girassol, óleo misto vegetal de palma e soja e condimen-
to preparado sabor presunto (sal, cloreto de potássio, maltodextrina, cebola, 
realçadores de sabor: glutamato monossódico, inosinato dissódico, guanilato 
dissódico e ácido glutâmico, aromatizante, regulador de acidez ácido cítrico e 
antiumectante dióxido de silício). Alérgicos: Contém derivados de soja. Pode 
conter trigo, centeio, cevada, aveia e leite. Contém glúten. 

  

    

185 48 UNIDADE 

SALGADINHO DE MILHO SABOR QUEIJO PARMESÃO – 140 GRAMAS 
Em formato de Lua. Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, (baci-
llus thuringiensis, agrobacterium sp, agrobacterium tumefaciens, streptomyces 
viridochromogenes, zea mays, dicossoma sp e sphingobium herbicidovorans), 
óleos vegetal de girassol, preparado para salgadinho com queijo parmesão [sal 
maltodextrina, colorífico (fubá enriquecido com ferro e ácido fólico, óleo vegetal 
de soja e corante urucum), xarope de glucose, cloreto de potássio, gordura vege-
tal de palma, extrato de levedura, coentro, manteiga queijo parmesão, realçador 
de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes, antiumectante dióxido de 
silício, regulador de acidez fosfato dissódico, acidulante ácido láctico e emulsifi-
cante mono e diglicerídeos de ácidos graxos] e óleo misto vegetal de palma e 
soja.  

  

    

186 48 UNIDADE 

SALGADINHO DE MILHO SABOR QUEIJO REQUEIJÃO – 140 GRAMAS 
Farinha de milho fortificada com ferro e ácido fólico, óleos vegetais (70% giras-
sol), preparado para salgadinho sabor requeijão (soro de leite, óleo vegetal de 
palma, xarope de glucose, sal, cloreto de potássio, maltodextrina, realçadores de 
sabor: glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, aroma-
tizante, reguladores de acidez: ácido cítrico e ácido láctico, corantes: urucum e 
cúrcuma e emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos). 

  

    

187 48 UNIDADE 

SUCO CONCENTRADO DE CAJU – 500 ml 
Suco de caju integral e suco de caju concentrado, água, conservadores metabis-
sulfito de sódio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, estabilizante goma 
xantana e aroma idêntico ao natural de caju.  

  

    

188 60 UNIDADE 

SUCO CONCENTRADO DE UVA – 500 ml 
Água, suco concentrado de uva, acidulante: ácido cítrico (INS 330), aromatizante: 
aroma natural, conservadores: benzoato de sódio (INS 211) e metabissulfito de 
sódio (INS 223), corante natural: carmim cochonilha (INS 120) e antiespumante 
(INS 900a).  

  

    

189 104 UNIDADE 
SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - 1,5 litros 
Suco de uva tinto integral e conservante INS202 e INS220 

  
    

190 84 UNIDADE 
SUCO PRONTO PARA BEBER DE LARANJA – 1 litro 
Água, açúcar, suco concentrado de laranja, suco concentrado de maçã, vitamina 
C, regulador de acidez ácido cítrico e aromatizante. 

  

    

191 60 UNIDADE 

SUCO PRONTO PARA BEBER DE MARACUJÁ – 1 LITRO 
Água, açúcar, suco de maracujá concentrado (13,5% de suco), acidulante ácido 
cítrico (INS 330), aroma natural de maracujá, vitamina C, estabilizante goma guar 
(INS 412), e corante caroteno (INS 160aii). 

  

    

192 210 UNIDADE 

SUCO PRONTO PARA BEBER DE MARACUJÁ – 200 ml 
Água, açúcar, suco de maracujá concentrado (13,5% de suco), acidulante ácido 
cítrico (INS 330), aroma natural de maracujá, vitamina C, estabilizante goma guar 
(INS 412), e corante caroteno (INS 160aii). 

  

    

193 24 UNIDADE 
SUCO PRONTO PARA BEBER DE UVA – 1 litro 
Água, suco concentrado de uva, açúcar, aroma natural, acidulante, ácido cítrico e 
espessante goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN.  
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194 210 UNIDADE 
SUCO PRONTO PARA BEBER DE UVA – 200 ml 
Água, suco concentrado de uva, açúcar, aroma natural, acidulante, ácido cítrico e 
espessante goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

  

    

195 96 UNIDADE 
TEMPERO CHIMICHURRI DESIDRATADO 12 G 
Tempero desidratado, feito à base de salsa, pimenta vermelha e alho.  

  
    

196 6 UNIDADE 
UVA PASSA - 100 GRAMAS 
Uva passa preta, sem semente, embalagem com dados de identificação do pro-
duto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.  

  

    

197 12 UNIDADE 
VINAGRE DE MAÇÃ - 750 ml 
Água, fermentado acético de maçã e conservador metabissulfito de potássio INS 
224. Acidez 4,0%. Vinagre simples.NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

  

    

198 12 UNIDADE 
XAROPE DE GROSELHA - 900 ml 
Xarope concentrado, sabor groselha. 

  
    

199 4 UNIDADE 
CARVÃO PARA CHURRASCO - 5 KG 
Carvão vegetal para churrasco, embalagem de 5 quilos 

  
    

200 36 UNIDADE 

GAS DE COZINHA P 13 GLP 
Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e 
inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 
24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. 

  

 
  

TOTAL R$ 

DECLARAMOS QUE: 

Nos preços unitários e global por nós cotados, levamos em consideração todos os custos diretos e indiretos para a perfeita e satis-

fatória execução dos serviços objetivados neste edital;  

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

Atenciosamente, 

 

Local e data 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal.  
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS E DE REGULARIDADE PERANTE O MNISTÉRIO DO TRABALHO 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022  

PROCESSO: 009/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (NÃO PERECÍVEIS, PERECÍVEIS, HORTIFRÚTI), PARA ATENDER 

CARDÁPIO ALIMENTAR APLICADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA 

FUNDAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARAMOS, para fins de participação na Tomada de Preços acima, que nossa empresa: 

 

 Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;  

 

 Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 

 

 Não existe fato impeditivo à nossa Habilitação; 

 

 Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;  

 
 

 Aceita e concorda com todas as condições do presente ato convocatório e das especificações que fazem par-

te integrante do mesmo, independente de transcrição. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

Local e data. 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EPP 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA 

 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022  

PROCESSO: 009/2022 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (NÃO PERECÍVEIS, PERECÍVEIS, HORTIFRÚTI), PARA ATENDER 

CARDÁPIO ALIMENTAR APLICADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA 

FUNDAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
 

DECLARAMOS, para fins de participação na Tomada de Preços acima, sob as penas da Lei, que nos enquadramos na condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Com-

plementar nº 147/2014. 

 

Local e data. 

 

Nome da licitante Carimbo e assinatura  
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO N.º XXXX/2022  

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022 

 PROCESSO N.º 009/2022 

 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (NÃO PERECIVEIS, PERE-

CIVEIS, HORTIFRUTI) – AQUISIÇÃO PARCELADA PARA ATENDER CARDAPIO ALIMENTAR APLICA-

DO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS 

PELA FUNDAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA    

PROPOSTA DE PREÇOS, QUE ENTRE SI FIRMAM A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE UBATUBA - FUNDAC E A EMPRESA ____________________________  

 

 

 
Pelo presente instrumento, de um lado a FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA, inscrita no CNPJ n. 05.914.497/0001-77, 

com sede na Rua Professor Thomaz Galhardo, nº 865, Centro, Município de Ubatuba, Estado de São Paulo, doravante denominada simples-

mente CONTRATANTE, neste ato representada por sua Diretora Presidente, a Sra. CAMILA BRANDÃO CHAGAS, brasileira, casada, portadora da 

cédula de identidade R.G. sob o nº 33.524.758-1-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 273.688.118-47, e a empresa..............., inscrita no CNPJ 

sob o nº................................, com sede na ........................doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado(a) pelo 

Sr.(a)..........., portador(a) da cédula de identidade nº.................e inscrito(a) no CPF sob o nº.................., residente e domiciliado(a) 

na..............................., têm entre si justa e contratada a celebração do contrato administrativo, vinculando-se as partes à Tomada de Preços nº 

000/2022, decorrente do Processo Administrativo nº 009/2022, regido .pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de julho de 1993 e suas alterações 

posteriores, além das demais normas legais em vigor, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Constitui o objeto do presente contrato a aquisição parcelada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (NÃO PERECIVEIS, PERECIVEIS, 

HORTIFRUTI), para atender cardápio alimentar no Acolhimento Institucional e demais programas e projetos desenvolvidos na Fundação, con-

forme relação de quantidades e especificações referidas no ANEXO III da Tomada de Preços nº 001/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS 

2.1. São partes integrantes do presente contrato o Edital da Tomada de Preços nº 006/2022 e seus Anexos e Proposta da CON-

TRATADA, devidamente assinada e rubricada; 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO E ORIGEM DOS RECURSOS 

3.1. O objeto do presente contrato deverá ser executado pela CONTRATADA de forma parcelada, contados a partir do recebimento da Autori-

zação de Fornecimento – AF, expedida pela Assessoria Administrativa da FUNDAC, dentro de 3 (três) dias úteis, conforme proposta apresenta-

da nos termos do Anexo III da Tomada de Preços nº 001/2022. 
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3.2. A entrega do objeto licitado será parcelada, compreendendo as necessidades e pedidos que visam atender cardápio alimentar aplicado no 

Acolhimento Institucional e demais programas e projetos desenvolvidos pela FUNDAC, compreendidas no período de 12 (doze) meses.  

3.3. O local de entrega dos produtos será na Rua Joaquim Cursino dos Santos, nº 60, Centro, na cidade de Ubatuba/SP. 

3.4. A qualidade do produto deverá estar dentro dos parâmetros e especificações determinadas pela legislação vigente. 

3.5. A forma de pagamento, que será em até 07 (sete) dias úteis após a entrega do objeto, mediante a apresentação da NOTA FISCAL ELETRÔ-

NICA emitida pela empresa e atestada pelo Diretor Presidente da FUNDAC, conforme proposta apresentada constante a fls.  , do PA 009/2022, 

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022. 

3.6. Havendo atraso ou ausência no fornecimento integral ou parcial dos produtos, o fornecedor arcará com os prejuízos apurados, salvo se 

houver motivo excepcional, devidamente fundamentado e justificado pela CONTRATADA, e aceito pela FUNDAC. 

CLÁUSULA QUARTA – VALOR DO CONTRATO 

4.1. O valor global estimativo ora contratado é de R$ 000.000,00 (valor por extenso), conforme Proposta apresentada pela CONTRATADA, no 

processo de licitação, onde os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela licitante na data da apresenta-

ção da proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 07 (sete) dias úteis após a entrega do objeto, mediante a apresentação EXCLUSIVAMENTE da 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA emitida pela empresa e atestada pelo Diretor Presidente da FUNDAC no valor correspondente aos produtos forne-

cidos, em conta bancária informada nesta Carta Convite, ocasião em que a mesma deverá estar regular perante o FGTS e RFB. 

5.2. Não ocorrendo o pagamento dentro do prazo estipulado por culpa da FUNDAC, esta fará o pagamento corrigido por índice determinado 

pelo Governo Federal para a espécie, observada a legislação aplicável. 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO 

6.1. O presente contrato tem vigência a partir da sua assinatura, sendo que a CONTRATADA deverá fornecer os produtos objeto deste Contra-

to de forma parcelada no período que compreenderá 12 (doze) meses, contados a partir do dia ___ de ______________ de 2022. 

CLÁUSULA SETIMA: DA DOTAÇÃO 

7.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária: 

 05.01.08.243.0003.2018.3.3.90.30.07 – MATERIAL DE CONSUMO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES E DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

8.1. A CONTRATADA obriga a manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, compreen-

dendo todas as condições expostas em sua proposta. 

8.2. A CONTRATADA deverá substituir, caso necessário, os produtos fornecidos que forem entregues fora das especificações licitadas, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas a contar da sua devolução. 

8.3. Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as se-

guintes sanções: 

 Pela inexecução parcial do contrato implicará multa equivalente a 10% (dez por cento) do seu valor; 

 Pela inexecução total do contrato, multa equivalente a 15% (quinze por cento) do seu valor. 

8.4. Sem prejuízo da cominação das multas contratualmente previstas, poderá ser aplicada à CONTRATADA as seguintes penalidades: 
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 Suspensão temporária de participação em licitação por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 Impedimento de contratar com a FUNDAC, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos casos de não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manti-

ver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal; 

 Rescisão contratual unilateral pela FUNDAC em razão de inexecução do contrato. 

8.5. No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao Contraditório e à Ampla Defesa. 

8.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação. 

CLÁUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE DA FUNDAC 

9.1. A FUNDAC obriga-se a fiscalizar o fornecimento dos produtos contratados, podendo a mesma sustar o pagamento nos casos de inobser-

vância, pela CONTRATADA, de quaisquer exigências formuladas em relação ao objeto do presente Contrato, salvo no caso de não atendimento 

à substituição de produtos fornecidos fora das especificações licitadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da sua devolução 

(CLÁUSULA OITAVA 8.2.) 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

10.1. A CONTRATADA obriga-se a manter durante a execução do contrato, todas as condições de sua habilitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA 

11.1. A proposta apresentada pela CONTRATADA, bem como os termos da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022, fica vinculada ao presente 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A FUNDAC poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, independente da interpelação judicial ou extrajudicial, sem 

que assista a CONTRATADA qualquer direito de reclamação ou indenização além dos valores devidos na entrega efetiva dos serviços até a 

presente data da rescisão. 

Para todas as questões decorrentes deste contrato será competente o foro da Comarca de Ubatuba, excluindo-se qualquer ou-

tro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento particular em 03 (três) vias de igual teor, 

para o mesmo fim, na presença das testemunhas, para que surtam todos os efeitos legais. 

 
Ubatuba, ___ de _____________ de 2022. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Camila Brandão Chagas 
Diretora Presidente da FUNDAC 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

  empresa  

 

Nome 

RG:  

 Nome 

RG: 
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ANEXO VII 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba 

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 000/2022 

OBJETO: aquisição parcelada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (NÃO PERECIVEIS, PERECIVEIS, HORTIFRUTI), para atender cardápio 

alimentar no Acolhimento Institucional e demais programas e projetos desenvolvidos na Fundação. 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*) 

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e 

julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante 

regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 

processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – 

CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o 

que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: Ubatuba, 00 de                            de 2022 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Camila Brandão Chagas 

Cargo: Diretora Presidente 

CPF: 273.688.118-47 

  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: Camila Brandão Chagas 

Cargo: Diretora Presidente 

CPF: 273.688.118-47 

Assinatura: _________________________ 
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: Camila Brandão Chagas 

Cargo: Diretora Presidente 

CPF: 273.688.118-47 

Assinatura: __________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura: ___________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Camila Brandão Chagas 

Cargo: Diretora Presidente 

CPF: 273.688.118-47 

Assinatura: ____________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

 

 


