
EDITAL N° 216/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 206/2019

LUIZ  CARLOS GAUTO DA SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  retifica  o  Edital  de  Pregão
Presencial  SRP n°  206/2019,  o  qual  tem por  objeto  a  aquisição  de  Gêneros  Alimentícios  e  Produtos
Descartáveis,  destinados  aos  Programas  e  Serviços  desenvolvidos  no  CRAS,  CREAS,  Instituição
Acolhedora Casa da Criança,  Centro  de Convivência  do Idoso,  incluindo o serviço  de Proteção Social
Básica, bem como demais necessidades da sede da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social,
RETIFICANDO o subitem 12.2, do item 12 (DA ENTREGA); a descrição do item 45 do Anexo III e a cláusula
VII, do Anexo IX, todos do Edital.

Leia-se:

(…)

12 – DA ENTREGA:

12.1 –  A entrega será de responsabilidade do fornecedor, que receberá um cronograma pré-estabelecido
pelo Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, para proceder as
entregas nos locais determinados. A mão de obra necessária para as entregas é de responsabilidade do
fornecedor e deve ser qualificada para função. Salientamos que todas as entregas devem ser previamente
agendadas junto ao Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

12.2 – As entregas de gêneros não-perecíveis serão efetuadas no Almoxarifado Central, localizado
na   Rua Ernesto Nunes Bandeira, nº 920, Bairro Centro Lagoa, neste Município, fone (51) 3661-1289,  
no  horário  compreendido  entre  as  13h   às  18h,  de  segunda  a  quinta-feira.  Os  produtos  serão
entregues mensalmente, de acordo com cronograma de datas pré-determinado pela Secretaria, o
qual  será  remetido às  licitantes vencedoras em até  05 (cinco)  dias após a emissão da  nota de
empenho. As quantidades serão adequadas à necessidade de cada período,  e serão informadas
mensalmente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de entrega.

12.3 – A entrega de gêneros  perecíveis será semanal, de acordo com as quantidades exigidas para os
Projetos em andamento no período, mediante pedido encaminhado com antecedência de no mínimo 3 dias
úteis para a empresa fornecedora, de acordo com o cronograma de entregas estabelecido pela Secretaria.
O pão massinha e pão francês deverão ser entregues todas as segundas-feiras, no horário das 08h às 11h
e  das  13h  às  16h,  conforme  cronograma  previamente  entregue  pela  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento e Assistência Social. Locais e horários de entrega dos gêneros perecíveis:

- CREAS: Rua Jorge Sperb, nº 358, Bairro Centro, nas segundas-feiras, pela manhã no horário das 8h às
11h e à tarde no horário das 13h às 16h.

- CRAS Casa da Cidadania: Rua Cristóvão Colombo, nº 376, Bairro São Francisco II, nas segundas-feiras,
pela manhã no horário das 8h às 11h e à tarde no horário das 13h às 16h.

- Centro de Convivência do Idoso RENASCER: Rua Rebouças, nº 495, Bairro Zona Nova, nas segundas-
feiras, pela manhã no horário das 8h às 11h e à tarde no horário das 13h às 16h.
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- Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes LAR RENASCER:  Av. Flores da Cunha, nº 1248, Bairro
Centro, nas sextas-feiras, pela manhã no horário das 8h às 11h e à tarde no horário das 13h às 16h.

12.4 – As entregas deverão ser realizadas em veículo apropriado e com recursos humanos próprios.

12.5 - A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

12.6 – As empresas deverão respeitar o prazo de entrega conforme versa o subitem 12.1. A empresa que
não respeitar o prazo estipulado será passível de punição.

(...)

ANEXO III

PREGÃO RP Nº 206/2019

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão RP nº 206/2019, acatando
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.

Razão Social:
Endereço:
Município:
Estado:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
CEP:
Telefone/fax:
E-mail:
Contato:

Item Produto
Quantidade

Valor
unitário

estimado

Valor
unitário
cotado

01

ACHOCOLATADO EM PO - RESUMO: Achocolatado em pó
em  latas  de  400  gramas,  sem  ferrugem  e/ou  amassadas,
enriquecido  com 9  vitaminas  e  actigen  E,  deve  constar  na
embalagem o  prazo  de validade de  no  mínimo 6  meses a
partir da data de entrega. 
MARCAS:

590 unidades R$ 6,08 R$

02
AÇÚCAR CRISTAL - RESUMO: Açúcar cristal em embalagem
plástica de 01 kg, com validade mínima de6 meses. 
MARCAS:

1.090
quilogramas

R$ 2,84 R$

03
AÇÚCAR  MASCAVO  -  RESUMO:  Açúcar  mascavo.
Embalagem plástica de 1 kg. Validade 6 meses. 
MARCAS:

130
quilogramas

R$ 6,08 R$

04
AÇÚCAR REFINADO - RESUMO: Açúcar refinado. Especial.
Embalagem plástica de 1 Kg. Validade mínima6 meses. 
MARCAS:

100
quilogramas

R$ 2,82 R$

05
ADOÇANTE - RESUMO: Adoçante líquido em frasco de 100
ml, com lacre inviolável. Validade mínima 6 meses 
MARCAS:

10 unidades R$ 2,94 R$

06
ÁGUA MINERAL - RESUMO: Água mineral sem gás, natural,
garrafa de 1,5 litros 
MARCAS:

222 unidades R$ 3,06 R$

07

AMENDOIM  -  RESUMO:  Amendoim  descascado  em
embalagem plástica de 500 gramas, com validade mínima de
180 dias. 
MARCAS:

114 pacotes R$ 6,01 R$

08 AMIDO DE MILHO - RESUMO: Amido de milho, em caixas de
500  gramas,  com  embalagem  interna  branca  e  de  papel

100 caixas R$ 5,05 R$
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resistente, com validade mínima de 180 dias. 
MARCAS:

09

ARROZ -  RESUMO:  Arroz  branco  polido,  longo fino  tipo  1
embalados em pacotes de 1 kg,deve constar na embalagem
fabricação com no mínimo 6 meses de validade a contar da
data de entrega. 
MARCAS:

1.200
quilogramas

R$ 2,70 R$

10

AVEIA - RESUMO: Aveia em flocos finos. Contém proteínas,
vitaminas, sais minerais efibras, não contendo colesterol nem
açúcar.  Embalagem  de  no  mínimo  200  gramas.  Validade
mínima de 6 meses. 
MARCAS:

180 caixas R$ 2,81 R$

11

BATATA PALHA -  RESUMO:  Batata  palha,  pacote  de  140
gramas, crocante e livre de gorduras trans. Validade mínima 6
meses. 
MARCAS:

280 pacotes R$ 5,51 R$

12

BISCOITO CRAKER INTEGRAL - RESUMO: Biscoito cracker
integral, formato quadrado, coloração dourada, empacotes de
400g, com dupla embalagem e validade mínima de 180 dias. 
MARCAS:

150 pacotes R$ 3,94 R$

13

BISCOITO DOCE TIPO LEITE - RESUMO: Biscoito doce tipo
leite,  formato  quadrado,  estampado,  textura  levemente
ondulada, crocante, de coloração bege clara, em pacotes de
400 gramas, com dupla embalagem, com validade mínima de
180 dias. 
MARCAS:

380 pacotes R$ 4,99 R$

14

BISCOITO SALGADO - RESUMO: Biscoito salgado tipo água
e  sal,  formato  quadrado,  textura  amanteigada,coloração
dourada, em pacotes de 400 gramas, com dupla embalagem
e validade mínima de 180 dias. 
MARCAS:

255 pacotes R$ 4,59 R$

15

BISCOITO  SORTIDO  -  RESUMO:  Biscoito  sortido
amanteigados, em pacotes de 400g com validade mínima de
180 dias 
MARCAS:

385 pacotes R$ 7,05 R$

16

BISCOITO  WAFER  -  RESUMO:  Biscoito  Waffer  sabor
chocolate  em  embalagem  de  140  gramas  com  validade
mínima de 180 dias. 
MARCAS:

330 pacotes R$ 2,70 R$

17

BISCOITO  WAFER  -  RESUMO:  Biscoito  Waffer  sabor
morango em embalagem de 140 gramas com validade mínima
de 180 dias. 
MARCAS:

330 pacotes R$ 2,70
R$

18

BOLACHA DOCE -  RESUMO: Bolacha doce tipo Maria  em
pacotes de 400 gramas. Dupla embalagem. Validade mínima
180 dias. 
MARCAS:

40 pacotes R$ 4,51 R$

19

BOMBOM - RESUMO: Bombom de chocolate preto, pacote de
1 Kg com recheio cremoso ewaffer crocante interno, cobertos
por chocolate ao leite. Validade mínima de 6meses. 
MARCAS:

60 pacotes R$ 25,16
R$

20

CAFÉ - RESUMO: Café tradicional,  embalado a vácuo,  em
caixas  de  500  gramas,  com  aroma  e  odor  característicos.
Ingredientes:  100%  grãos  de  café  arábica,  com  data  de
fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Com
informação nutricional no rótulo. Com registro no ministério da
Saúde e selo de qualidade ABIC 
MARCAS:

555 pacotes R$ 10,00
R$

21

CANELA EM PÓ - RESUMO: Canela moída em pó marrom
escuro, em tubos plásticos transparentes com tampa plástica
com lacre inviolável validade mínima de 12 meses. 
MARCAS:

48 unidades R$ 3,51 R$

22 CANJICA - RESUMO: Canjica amarela em pacotes de 500 124 pacotes R$ 2,33

Edital 216/2019 – Retifica Edital Pregão RP 206/2019                                     Fl. 3/18                                         Prefeitura de Tramandaí 



gramas. Com validade mínima de 180 dias. 
MARCAS:

R$

23

CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL, SABOR ARROZ -
RESUMO:  Cereal  para  alimentação  infantil,  sabor  arroz.
Enriquecido  com  9vitaminas,  ferro  e  zinco,  pré-cozido,
embalagem de gramas. Validade mínima de 6meses. 
MARCAS:

60 pacotes R$ 8,04 R$

24
CHÁ - RESUMO: Chá de camomila em caixas com 10 sache,
com validade mínima de 01ano 
MARCAS:

70 caixas R$ 2,81 R$

25
CHÁ - RESUMO: Chá de erva-doce em caixas com 10 sache,
com validade mínima de 01ano 
MARCAS:

75 caixas R$ 2,81 R$

26
CHÁ - RESUMO: Chá de morango em caixas com 10 sache,
com validade mínima de 01ano. 
MARCAS:

70 caixas R$ 3,99 R$

27
CHÁ - RESUMO: Chá de pêssego em caixas com 10 sache,
com validade mínima de 01ano. 
MARCAS:

70 caixas R$ 3,99 R$

28
CHÁ - RESUMO: Chá preto em caixas com 10 sache, com
validade mínima de 01 ano. 
MARCAS:

80 caixas R$ 3,00 R$

29
CHÁ  -  RESUMO:  Chá  de  maçã  seca  em  pacotes  de  100
gramas com validade mínima de01 ano. 
MARCAS:

75 pacotes R$ 6,06 R$

30

CHOCOLATE EM BARRA - RESUMO: Chocolate em barra de
1 Kg. Meio amargo. Em 25g de chocolate:gordura total: 8,4g;
saturada  5,5  g;  proteína  1,4  g;  carboidratos  13g.  Validade
mínima 6 meses. 
MARCAS:

20 unidades R$ 30,34
R$

31
CHOCOLATE  GRANULADO  -  RESUMO:  Chocolate
granulado em pacotes de 1 Kg. Validade 6 meses. 
MARCAS:

45
quilogramas

R$ 21,94 R$

32

COCO RALADO - RESUMO: Coco ralado grosso, sem adição
de açúcar, em embalagem plástica de100 gramas, com lacre
inviolável, validade mínima de 180 dias. 
MARCAS:

120 pacotes R$ 5,08 R$

33
COMPOTA DE ABACAXI - RESUMO: Compota de abacaxi,
em latas de 400 gramas. Validade mínima 06meses. 
MARCAS:

80 unidades R$ 7,01
R$

34
COMPOTA DE PÊSSEGO - RESUMO: Compota de pêssego,
em latas de 430 gramas. Validade mínima 06meses. 
MARCAS:

80 unidades R$ 6,11 R$

35

COMPOSTO ALIMENTAR -  RESUMO:  Composto  alimentar
sabor morango, em pó. Em sachê de 400g. Enriquecido com
sais  minerais  e  vitaminas.  Instantâneo.  Validade  mínima  6
meses 
MARCAS:

80 unidades R$ 14,03 R$

36
CREME DE LEITE - RESUMO: Creme de leite UHT, em cx de
200 gramas, tetrapak. Validade mínima 6meses. 
MARCAS:

386 caixas R$ 2,97 R$

37

DOCE DE FRUTAS - RESUMO: Doce de frutas cremoso em
potes  de  400  gramas,  com  lacre  inviolável  aluminizado.
Composição:  açúcar,  polpa  de  frutas,  pectina,  conservante
benzoato  de  sódio,  acidulante  ácido-lático.  Com  data  de
fabricação e prazo de validade de no mínimo, 6 meses. Com
registro  no  Ministério  da  Agricultura  e  SIF  ou  COPAS.  No
sabor goiaba 
MARCAS:

170 potes R$ 4,19 R$

38 DOCE DE FRUTAS - RESUMO: Doce de frutas cremoso em
potes  de  400  gramas,  com  lacre  inviolável  aluminizado.
Composição:  açúcar,  polpa  de  frutas,  pectina,  conservante

170 potes R$ 4,19 R$
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benzoato  de  sódio,  acidulante  ácido-lático.  Com  data  de
fabricação e prazo de validade de no mínimo, 6 meses. Com
registro  no  Ministério  da  Agricultura  e  SIF  ou  COPAS.  No
sabor uva. 
MARCAS:

39

DOCE DE LEITE -  RESUMO: Doce de leite  em pasta,  cor
marrom  escuro,  em  potes  de  400  gramas,com  lacre
aluminizado  inviolável,  com  os  seguintes  ingredientes:  leite
pasteurizado,soro de leite, açúcar, glicose de milho, amido de
milho e bicarbonato de sódio. Com registro no Ministério da
Agricultura e SIF, com data de fabricação e prazo de validade
de, no mínimo 06 meses. 
MARCAS:

220 potes R$ 5,08 R$

40
ERVILHA  EM  CONSERVA  -  RESUMO:  Ervilha  verde  em
conserva, em latas de 200 gramas com validade de 1ano. 
MARCAS:

260 unidades R$ 1,93
R$

41

EXTRATO  DE  TOMATE  -  RESUMO:  Extrato  de  tomate
concentrado em latas de 350 gramas com grau brix de16 a 22,
bem como teor de sólidos solúveis entre 16 a 22; (junto com
amostra deve-se apresentar a documentação registrada com
a graduação do grau brix e ficha técnica da indústria assinada
por  técnico  responsável  com  a  devida  titulação).Validade
mínima de 06 meses. 
MARCAS:

302 latas R$ 2,75 R$

42

FARINHA DE MANDIOCA - RESUMO: Farinha de mandioca
temperada,  sem gordura  trans,  em  embalagem plástica  de
500 gramas, com validade mínima de 180 dias. 
MARCAS:

106 pacotes R$ 5,01
R$

43

FARINHA DE MILHO -  RESUMO: Farinha  de milho média,
tipo 01, em pacotes de 01 kg, com validade mínima de 180
dias.  Composição:  100%  milho,  na  cor  amarela,  não  pré-
cozido, em embalagem plástica transparente resistente, com
solda reforçada. 
MARCAS:

290
quilogramas

R$ 2,47 R$

44

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - RESUMO: Farinha de trigo
especial  branca,  pacotes  de  1kg,  contendo  100% de  trigo,
glúten  natural  de  trigo,  sem  aditivos  químicos,  contendo
instruções  de  conservação,  data  de  fabricação  e  prazo  de
validade  de  no  mínimo,  6  meses.  Deve  ser  inscrito  no
Ministério  da  Saúde.  Com  informações  nutricionais  no
rótulo,acrescido de ferro e ácido fólico. 
MARCAS:

1.020
quilogramas

R$ 2,87
R$

45

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - RESUMO: Farinha de trigo
integral,  em  embalagem  de  1  kg,  rica  em  proteínas,fibras,
vitamina e sais minerais. Validade mínima de 3 meses. 
MARCAS:

190
quilogramas

R$ 4,29
R$

46

FARINHA  LÁCTEA  -  RESUMO:  Farinha  Láctea  para  uso
infantil, em latas com lacre aluminizado e inviolável, com 400
gramas, enriquecida com vitaminas e sais minerais. Validade
mínima 06 meses 
MARCAS:

75 latas R$ 10,00 R$

47

FEIJÃO  PRETO  -  RESUMO:  Feijão  preto,  tipo  01,  de  1ª
qualidade,  em  embalagem  plástica  transparente  de  1kg,
resistente, com solda reforçada e íntegra. Sem a presença de
grãos mofados, carunchados e torrados. Sem sujidades, de
fácil cozimento,previamente escolhido e informação nutricional
no  rótulo.  Data  de  fabricação  e  prazo  de  validade  de  no
mínimo 6 meses. 
MARCAS:

380
quilogramas

R$ 5,53 R$

48 FEIJÃO VERMELHO - RESUMO: Feijão vermelho, pacotes de
500g, tipo 01, classe feijão vermelho novo,de 1ª qualidade, em
embalagem  plástica  transparente,  resistente,  com  solda
reforçada,  íntegra.  Sem  a  presença  de  grãos  mofados,
carunchados e torrados. Sem sujidades,  de fácil  cozimento,
previamente escolhido e com informação nutricional no rótulo.
Validade mínima 6 meses. 

100 pacotes R$ 5,76 R$
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MARCAS:

49

FERMENTO  QUIMICO  -  RESUMO:  Fermento  em  pó  para
bolo  em  pote  de  100  gramas,  com  lacre  aluminizado
inviolável, com boa fermentação e rendimento, com validade
mínima de01 ano 
MARCAS:

60 unidades R$ 2,64 R$

50

FERMENTO  BIOLÓGICO  -  RESUMO:  Fermento  para  pão
granulado, em embalagem de 500 gramas a vácuo. Validade
mínima 1 ano. 
MARCAS:

220 unidades R$ 19,03 R$

51

FLOCOS DE MILHO - RESUMO: Flocos de milho açucarados.
Pacotes de 1 Kg. Ingredientes: milho,açúcar, sal, extrato de
malte,  ácido  ascórbico,  óxido  de  zinco,  niacinamida,  ferro
reduzido,  palmitato  de  retinol,  cloridrato  de  piridoxina,
riboflavina,  mononitrato  detiamina,  ácido  fólico,  cobalamina.
Contendo  glúten.  A  embalagem  deverá  ser  constituída  de
saco  de  polietileno.  Na  embalagem  deverá  constar  a
informação  nutricional,  a  data  de  fabricação  e  o  prazo  de
validade de no mínimo 06 meses. Com registro no Ministério
da Saúde. 
MARCAS:

182 pacotes R$ 16,16
R$

52
GELATINA - RESUMO: Gelatina sabor abacaxi em caixas de
35 gramas, com validade mínima de 01 ano. 
MARCAS:

190 unidades R$ 1,06
R$

53
GELATINA - RESUMO: Gelatina sabor morango em caixas de
35 gramas, com validade mínima de 01 ano. 
MARCAS:

190 unidades R$ 1,06 R$

54
GELATINA - RESUMO: Gelatina sabor uva em caixas de 35
gramas, com validade mínima de 01ano. 
MARCAS:

190 unidades R$ 1,06
R$

55

GELATINA EM PÓ, SEM SABOR - RESUMO: Gelatina em pó
sem sabor pacotes de 24g. 
MARCAS:

50 pacotes R$ 4,61 R$

56

IOGURTE - RESUMO: Iogurte líquido em garrafas plásticas
de 1 litro, com lacre inviolável, com a informação nutricional no
rótulo,  no  sabor  de  côco,  com  validade  mínima  sob
refrigeração de 7 dias a contar da data da entrega no local a
que se destina 
MARCAS:

640 unidades R$ 6,10 R$

57

IOGURTE - RESUMO: Iogurte líquido em garrafas plásticas
de 1 litro, com lacre inviolável, coma informação nutricional no
rótulo,  no  sabor  de  morango,  com  validade  mínima  sob
refrigeração de 7 dias a contar da data da entrega no local a
que se destina. 
MARCAS:

650 unidades R$ 6,10 R$

58

IOGURTE - RESUMO: Iogurte líquido em garrafas plásticas
de 1 litro, com lacre inviolável, coma informação nutricional no
rótulo, no sabor de salada de frutas, com validade mínima sob
refrigeração de 7 dias a contar da data da entrega no local a
que se destina. 
MARCAS:

640 unidades R$ 6,10 R$

59
IOGURTE NATURAL INTEGRAL - RESUMO: Iogurte natural
integral. Em copos de 170g. 
MARCAS:

50 unidades R$ 2,95 R$

60

LEITE CONDENSADO - RESUMO: Leite condensado, açúcar
e  lactose,  embalagem  tipo  tetra  brik  (TetraPak)  com  395
gramas. Validade mínima 6 meses. 
MARCAS:

395 unidades R$ 3,75 R$

61

LEITE EM PÓ - RESUMO: Leite em pó, integral, instantâneo,
sem açúcar, em embalagem aluminizada de 400g. Validade
10 meses. 
MARCAS:

180 pacotes R$ 12,98 R$

62 LEITE  -  RESUMO:  Leite  integral  ultra  pasteurizado  pelo 2.832 litros R$ 2,67 R$
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sistema UHT, Embalagem tipo tetrabrik (Tetra Pak) de 1 litro.
Validade mínima 4 meses. 
MARCAS:

63
LENTILHA - RESUMO: Lentilha tipo 01, pacotes plásticos de
500 gramas, com validade mínima de 180 dias. 
MARCAS:

150 pacotes R$ 5,07 R$

64

MAIONESE - RESUMO: Maionese, em potes plásticos de 500
gramas, com lacre aluminizado e tampa plástica, sem gordura
trans. Validade mínima 6 meses. 
MARCAS:

166 potes R$ 5,00 R$

65

MASSA  PARA  PASTEL  -  RESUMO:  Massa  para  pastel,
tamanho médio pacotes plásticos  com 24 unidades de 200
gramas. Validade mínima 30 dias. 
MARCAS:

630 unidades R$ 3,08 R$

66
MASSA  -  RESUMO:  Massa  sêmola  com  ovos  parafuso,
pacote de 500 gramas, com validade mínima de 120 dias 
MARCAS:

260 pacotes R$ 2,55 R$

67
MASSA - RESUMO: Massa sêmola com ovos caseira, pacote
de 500 gramas, com validade mínima de 120 dias. 
MARCAS:

210 pacotes R$ 4,03 R$

68
MASSA  -  RESUMO:  Massa  sêmola  com  ovos  espaguete,
pacote de 500 gramas, com validade mínima de 120 dias. 
MARCAS:

120 pacotes R$ 2,58 R$

69
MILHO  PIPOCA  -  RESUMO:  Milho  para  pipoca,  pacotes
plásticos de 500 gramas, com validade mínima de 180 dias 
MARCAS:

175 pacotes R$ 2,99 R$

70

MILHO  VERDE  CONSERVA  -  RESUMO:  Milho  verde  em
conserva  enlatado,  em  latas  de  200  gramas  com  validade
mínima de 01 ano. 
MARCAS:

290 unidades R$ 1,92 R$

71

NATA  -  RESUMO:  Nata,  creme  de  leite  pasteurizado,  em
potes plásticos de 350 gramas,com lacre aluminizado e tampa
plástica sobre o lacre. Validade mínima 20 dias. 
MARCAS:

250 potes R$ 7,04 R$

72

ÓLEO  DE  SOJA  -  RESUMO:  Óleo  de  soja  em  garrafas
plásticas transparentes, resistentes, de 900 ml. Embaladas em
caixas de papelão com 20 unidades cada uma, com vaidade
mínima de 06 meses. 
MARCAS:

900 unidades R$ 4,09 R$

73

OVOS  -  RESUMO:  Ovos  de  galinha,  “tipo  grande  branco”
casca  lisa,  com  registro  no  Ministério  da  Agricultura,  SIF,
CISPOA. Os ovos deverão estar limpos e não trincados. Prazo
de validade de no mínimo 15 dias a contar da entrega. 
MARCAS:

840 dúzias R$ 6,14 R$

74

PÃO DE FORMA BRANCO PARA SANDUICHE - RESUMO:
Pão de forma branco. Fatiado, tipo sanduíche. Em embalagem
plástica transparente, atóxica. Com validade mínima de 7 dias
a  contar  da  data  de  entrega  no  local  a  que  se  destina.
Informação  nutricional  no  rótulo.  Em  pacotes  de  450  a
500gramas 
MARCAS:

720 unidades R$ 4,07 R$

75

PÃO DE FORMA DE CENTEIO - RESUMO: Pão de forma de
centeio.  Fatiado,  tipo  sanduíche.  Em  embalagem  plástica
transparente, atóxica. Com validade mínima de 7 dias a contar
da  data  de  entrega  no  local  a  que se  destina.  Informação
nutricional no rótulo. Em pacotes de450 a 500 gramas. 
MARCAS:

280 unidades R$ 5,53 R$

76
PEPINO - RESUMO: Pepino em conserva, unidades de 300g,
com validade mínima de 1 ano. 
MARCAS:

50 unidades R$ 6,06 R$

77
PÓ PARA PUDIM - RESUMO: Pó para pudim sabor baunilha,
cx 50 g, val. Mín. 1 ano 
MARCAS:

160 unidades R$ 1,43 R$
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78
PÓ  PARA  PUDIM  -  RESUMO:  Pó  para  pudim  sabor
chocolate, cx 50 g, val. Mín. 1 ano 
MARCAS:

130 unidades R$ 1,43 R$

79
PÓ PARA PUDIM - RESUMO: Pó para pudim sabor morango,
cx 50 g, val. Mín. 1 ano 
MARCAS:

160 unidades R$ 1,43 R$

80
POLVILHO  AZEDO  -  RESUMO:  Polvilho  azedo.  Em
embalagem plástica de 500g. Validade mínima 6meses. 
MARCAS:

140
quilogramas

R$ 5,55 R$

81
REFRIGERANTE -  RESUMO:  Refrigerante  de  cola  zero,  2
litros, não fermentado, não alcoólico. Validade 6 meses. 
MARCAS:

68 unidades R$ 7,02 R$

82

REFRIGERANTE - RESUMO: Refrigerante de cola,  2 litros.
Não  fermentado.  Não  alcoólico.  Extrato  decola.  Validade  6
meses 
MARCAS:

336 unidades R$ 7,02 R$

83
REFRIGERANTE - RESUMO: Refrigerante de guaraná light, 2
litros. Não fermentado. Não alcoólico. Validade 6 meses. 
MARCAS:

72 unidades R$ 5,08 R$

84

REFRIGERANTE  -  RESUMO:  Refrigerante  de  guaraná,  2
litros.  Não  fermentado.  Não  alcoólico.  Extrato  com  aroma
natural de guaraná. Validade 6 meses 
MARCAS:

530 unidades R$ 5,08 R$

85

REFRIGERANTE - RESUMO: Refrigerante de laranja, 2 litros.
Não  fermentado.  Não  alcoólico.  Composição  com  10%  de
suco de laranja. Validade 6 meses. 
MARCAS:

382 unidades R$ 5,08 R$

86

REFRIGERANTE - RESUMO: Refrigerante de limão, 2 litros.
Não fermentado. Não alcoólico. Composição com suco natural
de limão. Validade 6 meses. 
MARCAS:

274 unidades R$ 5,08 R$

87

REFRIGERANTE -  RESUMO:  Refrigerante  de uva,  2  litros.
Não  fermentado.  Não  alcoólico.  Composição  com  10%  de
suco de uva. Validade 6 meses. 
MARCAS:

36 unidades R$ 5,08 R$

88

SAGU  -  RESUMO:  Sagu  pacotes  de  500  gramas,  grupo
mandioca, tipo 01 classe: pérola. Com data de fabricação e
prazo  de  validade  de  no  mínimo,  6  meses.  Registro  no
Ministério da Agricultura. 
MARCAS:

78 pacotes R$ 5,83 R$

89
SAL GROSSO - RESUMO: Sal grosso, com validade mínima
de 01 ano em pacotes de 01 kg. 
MARCAS:

50
quilogramas

R$ 1,45 R$

90
SAL  REFINADO  -  RESUMO:  Sal  refinado,  com  validade
mínima de 01 ano em pacotes de 01 Kg. 
MARCAS:

100
quilogramas

R$ 1,49
R$

91
SARDINHA - RESUMO: Sardinha enlatada, em latas de 125
gramas, com validade mínima de 01ano. 
MARCAS:

330 unidades R$ 3,77 R$

92
SUCO EM PÓ - RESUMO: Suco de frutas em pó, com ferro,
vitamina C e A. Embalagem de 30g sabores variados. 
MARCAS:

260 unidades R$ R$ 1,04 R$

93
SUCO  CONCENTRADO  -  RESUMO:  Suco  natural
concentrado com polpa de fruta sabores variados 500ml. 
MARCAS:

650 unidades R$ 9,00 R$

94

TEMPERO COMPLETO - RESUMO: Tempero completo sem
pimenta. Com sal, cebola, cominho, salsa,coentro, orégano e
amido. Em potes de 300 gramas. 
MARCAS:

26 unidades R$ 5,50 R$

95 VINAGRE - RESUMO: Vinagre branco de álcool em garrafas
plásticas de 450 ml, de plástico resistente, com lacre inviolável
com validade mínima de 180 dias. 

130 unidades R$ 1,85 R$
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MARCAS:

96

PÃO TIPO FRANCÊS - RESUMO: Pão tipo francês,  de 50
gramas cada unidade.  Entrega imediata após  a  fabricação,
produto novo, com validade mínima de 48 horas a contar da
data  de  entrega  no  local  que  se  destina.  Com  aparência
adequada para o produto. 
MARCAS:

254
quilogramas

R$ 8,22 R$

97

PÃO TIPO MASSINHA - RESUMO: Pão tipo massinha, de 50
gramas.  Entrega  imediata  após  a  fabricação,produto  novo,
com validade mínima de 48 horas a contar da data de entrega
no  local  que  se  destina.  Com aparência  adequada  para  o
produto. 
MARCAS:

530
quilogramas

R$ 9,15 R$

98
ABACAXI  -  RESUMO:  Abacaxi,  tamanho  médio,  sabor
adocicado, com grau de acidez baixo,produto de 1ª qualidade.
MARCAS:

620 unidades R$ 5,11 R$

99
AGRIÃO  -  RESUMO:  Agrião  fresco  em  molhos  grandes,
produto de 1ª qualidade, sem folhas queimadas e amareladas.
MARCAS:

120 unidades R$ 1,81 R$

100
AIPIM - RESUMO: Aipim em raízes,  de primeira qualidade,
raízes novas e limpas. 
MARCAS:

350
quilogramas

R$ 3,53
R$

101

ALFACE - RESUMO: Alface verde, em unidade, nova de 1ª
qualidade,  folhas  sãs,  sem  rupturas,  acondicionada  em
embalagem transparente atóxica e resistente. 
MARCAS:

496 unidades R$ 1,80 R$

102

ALHO - RESUMO: Alho em cabeça, dentes grandes e novos,
de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem transparente
atóxica e resistente. 
MARCAS:

130
quilogramas

R$ 28,15 R$ 

103

BANANA - RESUMO: Banana branca em cachos, médio grau
de  amadurecimento,  tamanho  homogêneo,  produto  de  1ª
qualidade 
MARCAS:

1.460
quilogramas

R$ 3,96 R$

104
BATATA DOCE -  RESUMO:  Batata  doce  branca,  tamanho
médio, homogêneo, produto de 1ªqualidade. 
MARCAS:

260
quilogramas

R$ 2,78
R$

105
BATATA INGLESA - RESUMO: Batata inglesa rosa, tamanho
grande, homogêneo, produto de 1ªqualidade 
MARCAS:

930
quilogramas

R$ 4,56
R$

106
BERGAMOTA  -  RESUMO:  Bergamota,  tamanho  médio,
produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

430
quilogramas

R$ 3,54 R$

107
BETERRABA  -  RESUMO:  Beterraba  em  molhos,  tamanho
grande, produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

320
quilogramas

R$ 3,96 R$

108
BROCOLIS - RESUMO: Brócolis fresco em molhos, produto
de 1ª qualidade, sem folhas queimadas e amareladas. 
MARCAS:

376 molhos R$ 3,01 R$

109
CEBOLA  -  RESUMO:  Cebola  branca,  tamanho  grande,
homogêneo, produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

600
quilogramas

R$ 5,62 R$

110
CENOURA - RESUMO: Cenoura sem talos, tamanho grande,
tenra, produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

420
quilogramas

R$ 7,51 R$

111
CHUCHU  -  RESUMO:  Chuchu  verde,  tamanho  grande
homogêneo, novo, sem brotos, produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

140
quilogramas

R$ 3,51 R$

112

ESPINAFRE - RESUMO: Espinafre verde em molhos grandes,
com  folhas  sem  amarelados  ou  apodrecidos  e  deve
apresentar aspecto novo, produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

120 molho R$ 1,81 R$
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113
LARANJA -  RESUMO:  Laranja  para  suco,  tamanho grande
homogêneo, produto de 1ªqualidade. 
MARCAS:

1.070
quilogramas

R$ 2,04 R$

114
LARANJA  -  RESUMO:  Laranja  do  céu  para  uso  infantil,
tamanho grande, homogêneo, produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

150
quilogramas

R$ 2,76 R$

115
LIMÃO  -  RESUMO:  Limão,  tamanho  grande  homogêneo  ,
produto de 1ª qualidade 
MARCAS:

180
quilogramas

R$ 6,02 R$

116
MAÇÃ - RESUMO: Maçã vermelha tipo Fuji, tamanho grande
homogêneo, produto de 1ªqualidade. 
MARCAS:

820
quilogramas

R$ 6,11 R$

117
MAMÃO - RESUMO: Mamão formosa, tamanho grande, grau
médio de amadurecimento,produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

760
quilogramas

R$ 6,15 R$

118
MANGA  FRUTA  -  RESUMO:  Manga  grau  médio  de
amadurecimento, produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

500
quilogramas

R$ 5,78 R$ 

119

MELANCIA  -  RESUMO:  Melancia  tamanho  médio,  formato
oval, grau de amadurecimento médio,produto de 1ª qualidade,
tamanho homogêneo, produto novo. 
MARCAS:

165 unidades R$ 20,03 R$

120
MELÃO - RESUMO: Melão espanhol, tamanho médio, produto
de 1ª qualidade. 
MARCAS:

390
quilogramas

R$ 4,54 R$

121
MORANGA  -  RESUMO:  Moranga  verde  cabotá,  tamanho
grande, homogêneo, produto de 1ªqualidade. 
MARCAS:

120
quilogramas

R$ 2,27 R$

122
MORANGO  -  RESUMO:  Morango,  tamanho  médio,  em
bandejas produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

350 bandejas R$ 6,72 R$

123
PIMENTÃO  -  RESUMO:  Pimentão  verde,  tamanho  grande,
produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

85
quilogramas

R$ 5,66 R$

124
PINHÃO - RESUMO: Pinhão, produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

95
quilogramas

R$ 11,01 R$

125
PÊSSEGO - RESUMO: Pêssego tamanho médio, produto de
1ª qualidade 
MARCAS:

260
quilogramas

R$ 14,01 R$

126
REPOLHO  -  RESUMO:  Repolho  verde,  tamanho  grande,
homogêneo, firme, produto de 1ªqualidade 
MARCAS:

166 unidades R$ 3,61 R$

127

TEMPERO VERDE -  RESUMO:  Tempero  verde  fresco  em
molhos grandes que contenham salsa e cebolinha, produto de
1ª qualidade, sem folhas queimadas e amareladas 
MARCAS:

550 molho R$ 1,24 R$

128
TOMATE - RESUMO: Tomate paulista, tamanho grande, grau
médio de amadurecimento,produto de 1ª qualidade. 
MARCAS:

760
quilogramas

R$ 5,04 R$

129
UVA  -  RESUMO:  Uva  rosa  e  branca,  grau  médio  de
amadurecimento, produto de 1ªqualidade. 
MARCAS:

450
quilogramas

R$ 13,15 R$

130
VAGEM  -  RESUMO:  Vagem  verde,  de  tamanho  médio,
produto de 1ª qualidade 
MARCAS:

120
quilogramas

R$ 9,98 R$

131

AÇÚCAR  DE  BAUNILHA  -  RESUMO:  Açúcar  de  baunilha.
Embalagem de no mínimo 100 gramas.  Validade mínima 1
ano. 
MARCAS:

100 unidades R$ 10,69 R$

132 AÇÚCAR  DE  CONFEITEIRO  -  RESUMO:  Açúcar  de
confeiteiro. Embalagem de 500 g. Validade mínima 1 ano. 

100 pacotes R$ 3,62 R$
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MARCAS:

133

BICARBONATO DE SÓDIO - RESUMO: Bicarbonato de sódio
em  pó.  Para  fins  alimentícios.  Embalagem  de  100gramas.
Validade mínima 1 ano 
MARCAS:

30 unidades R$ 3,09 R$

134

CRAVO DA ÍNDIA - RESUMO: Cravo da índia. Embalagem de
no mínimo 40 gramas, em potes ou plásticos transparentes.
Validade mínima 1 ano 
MARCAS:

30 unidades R$ 7,61
R$

135

ERVA DOCE -  RESUMO:  Erva  doce.  Embalagem com no
mínimo 30 gramas em potes ou sacos plásticos transparentes.
Validade mínima 2 anos. 
MARCAS:

100 unidades R$ 6,11 R$

136
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - RESUMO: Essência de baunilha.
Em frascos de no mínimo 30 ml. Líquida. 
MARCAS:

50 unidades R$ 7,58 R$

137
FARINHA  DE  ROSCA  -  RESUMO:  Farinha  de  rosca.  Em
pacotes de no mínimo 500 gramas. Validade mínima 6 meses.
MARCAS:

100 pacotes R$ 5,15 R$

138

ORÉGANO - RESUMO: Orégano. Tempero seco, em sacos
atóxicos  plásticos transparentes.  Embalagem de no  mínimo
100 gramas. Validade mínima 1 ano. 
MARCAS:

20 unidades R$ 6,08
R$

139

SAL AMONÍACO - RESUMO: Sal amoníaco. Bicarbonato de
amônia.  Embalagem de no mínimo 80gramas, em potes ou
sacos plásticos transparentes. Validade mínima 1 ano. 
MARCAS:

20 unidades R$ 2,69 R$

140

CANELA  -  RESUMO:  Canela  em  casca,  em  tubo  plástico
transparente,com  tampa  plástica  e  validade  mínima  de  12
meses. 
MARCAS:

53 tubos R$ 3,51 R$

                                                          --------------------------, -- de -- de 2019.

Assinatura e carimbo da empresa

(…)

A N E X O IX

EDITAL DE PREGÃO 

REGISTRO DE PREÇOS N° 206/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2019

Aos ____ dias do mês de ____________________de 2019, presentes de um lado o MUNICIPIO DE
TRAMANDAÍ, neste ato representado pelo  Prefeito Municipal, Senhor LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA,
doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro a empresa ________________________, representada pelo
_____________________________________,  com  sede  na  ___________________________,  CNPJ
_______________________,  simplesmente  denominada  FORNECEDOR,  firmam  a  presente  ATA  DE
REGISTRO DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo n. ____________ e homologada às fls.
_____.  Referente  ao  Pregão   para  REGISTRO  DE  PREÇOS  nº  __  de
___________________________________,  para  atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento e Assistência Social, da Prefeitura de Tramandai, nos termos da Lei nº 10.520 de 17-07-
2002,  Decreto Municipal  nº  4.526/2019, de 13 de setembro de 2019, com aplicação subsidiária  da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar nº 155 de 27 de outubro de
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2016, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.  DO OBJETO:  Constitui  objeto  da  presente  licitação  paraaquisição  de  Gêneros  Alimentícios  e
Produtos Descartáveis, destinados aos Programas e Serviços desenvolvidos no CRAS, CREAS,
Instituição Acolhedora Casa da Criança, Centro de Convivência do Idoso, incluindo o serviço de
Proteção  Social  Básica,  bem  como  demais  necessidades  da  sede  da  Secretaria  de
Desenvolvimento e  Assistência Social, conforme descrito no Anexo III  e  demais considerações;
durante o período de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

1.1 – Exigências:

a) A mão de obra necessária para as entregas é de responsabilidade do fornecedor e deve ser
qualificada para a função. O produto, na hora da entrega, estará sujeito à inspeção pela comissão
de recebimento e/ou técnico responsável. O objeto deverá ser entregue em plenas condições de
consumo, além de apresentar todas as características organolépticas pertinentes. Caso não esteja
de acordo com as especificações exigidas neste Edital, não será recebido, porém, o fornecedor terá
o  prazo  máximo  de  24 horas  para  repor  o  produto  no local  destinado.  As  empresas  licitantes
deverão possuir condições tais que garantam a responsabilidade, presteza, segurança e eficácia da
execução do objeto, de modo a obter pleno resultado na realização dos serviços mencionados neste
instrumento. Os fornecedores terão a responsabilidade de entregar os produtos nos locais a que se
destinam.

1.1.1 – Hortifrutigranjeiros:

a)  Armazenamento  dos  produtos:  Os produtos  devem ser  entregues acondicionados em sacos
plástico resistentes e transparentes para melhor visualização dos produtos. Os gêneros devem ser
separados  por  estabelecimentos,  conforme  listagem  fornecida  pela  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  e  Assistência  Social.  Cada  produto  deve  ser  armazenado  individualmente  e
acondicionado em embalagens secundárias plásticas e transparentes, com capacidade máxima de
10kg. Não serão aceitas entregas de produtos diferentes misturados na mesma embalagem, ou
acondicionados em embalagens coloridas ou que dificultem sua visualização.

b) Condições dos produtos: Os produtos devem ser entregues em plenas condições de consumo e
devem contemplar todas as características organolépticas pertinentes ao mesmo, produtos de 1ª
qualidade, conforme descritas nas especificações de cada gênero. Todos os produtos estão sujeitos
à inspeção no momento da entrega nos estabelecimentos. Se o produto na hora da entrega não
estiver de acordo com as especificações exigidas no edital, não será recebido, e o fornecedor terá o
prazo máximo de 24 horas para repor o produto no local destinado.

1.1.2 - Gêneros não-perecíveis:

a)  Todos  produtos  não-perecíveis  deverão  ser  entregues  de  acordo  com  as  especificações
constantes do edital. Se o produto na hora da entrega não estiver de acordo com as especificações
exigidas no edital, não será recebido, e o fornecedor terá o prazo máximo de 24 horas para repor o
produto no local destinado. Todos produtos deverão respeitar os prazos de validade estipulados.
Salientamos que os produtos não-perecíveis devem ser entregues com, no máximo, 30 (trinta) dias
da data de sua fabricação.

1.1.3 – Pão tipo massinha 50g, pão tipo francês 50g, pão de forma (tipo sanduíche) 500g e pão de
forma (tipo centeio) 500g:

a) Armazenamento dos produtos:  Os produtos “pão tipo massinha 50g e pão francês 50g” não
devem ser armazenados por um prazo superior a 24 horas. Deve ser entregue logo após a sua
fabricação. A fabricação de todos os tipos de pães listados no presente edital  deverá seguir as
normas da ANVISA, inclusive quanto à higiene geral e de manipuladores. Se o produto na hora da
entrega não estiver de acordo com as especificações exigidas no edital, não será recebido, e o
fornecedor terá o prazo máximo de 24 horas para repor o produto no local destinado.

b)  Condições  dos  produtos:  O  produto  deve  apresentar  suas  características  organolépticas
adequadas no momento da sua entrega nos estabelecimentos. Todos os produtos estão sujeitos à
inspeção no momento da entrega nos estabelecimentos.  Se o produto na hora da entrega não
estiver de acordo com as especificações exigidas no edital, não será recebido, e o fornecedor terá o
prazo máximo de 24 horas para repor o produto no local destinado.
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1.1.4 - Margarina vegetal sem sal, nata e produtos lácteos refrigerados:

a) Armazenamento dos produtos: O produto deve estar sempre armazenado sob refrigeração, bem
como ser entregue direto nos estabelecimentos, em veículo refrigerado apropriado. 

b)  Condições dos produtos:  Os produtos deverão estar  em plenas condições para o consumo,
respeitando as características organolépticas próprias,  conforme exigências do edital,  em potes
inviolados, dentro de caixas em perfeitas condições. 

1.1.5 – Extrato de Tomate:

a) O item Extrato de Tomate deve vir acompanhado de documentação registrada que comprove o
teor de sólidos e o grau brix, que deve ser entre 16 a 22, bem como da ficha técnica a indústria
assinada por técnico responsável com a devida titulação.

            1.2 - AMOSTRAS:

1.2.1 -   As empresas licitantes deverão apresentar 01 (uma) amostra para cada marca ofertada dos  
produtos cotados em até 03 (três) dias úteis após a Sessão Licitatória, para    fins de apreciação e  
análise da Nutricionista.

1.2.2 -  As amostras deverão ser identificadas uma a uma com etiquetas com os seguintes dados:
Razão social da empresa licitante;
Modalidade e número da licitação;
Número do item.

1.2.3  –  As  licitantes  deverão  apresentar  amostras  apenas dos  produtos  que  foram declaradas
detentoras do menor valor ofertado na Sessão Licitatória.

1.2.4 – A amostra do alimento deverá estar em embalagem e/ou apresentação no qual o produto
será entregue, INCLUSIVE MARCA. O item em desacordo com as especificações solicitadas neste
edital  será desclassificado.  A não apresentação  dos  itens  solicitados também desclassificará  o
produto.

1.2.5 - As amostras serão utilizadas para análise sensorial pela nutricionista da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento e Assistência Social. Todos os itens licitados, sem exceção, estão sujeitos à
análise de laboratório (ficha técnica), se o Setor de Nutrição julgar necessário, sendo esta análise
de  inteira  responsabilidade  da  empresa  licitante,  sobretudo  quanto  aos  custos.  Este  laudo  de
análise (físico-química, microbiológica e microscópica), quando solicitado, deverá ser realizado por
laboratório  oficial.  Serão  analisados,  além  das  especificações  de  cada  produto,  os  seguintes
critérios: embalagem (resistência, especificação técnica do rótulo de acordo com a s exigidas por
lei), qualidade, rendimento, aceitabilidade, aroma, textura e sabor.

1.2.6 -  Os produtos fornecidos pelas licitantes vencedoras deverão ser identicamente iguais às
amostras no ato da entrega, sob pena de não serem aceitos.

1.2.7 - As amostras não serão devolvidas.

1.2.8 - O laudo das amostras será emitido pela Nutricionista do Setor de Nutrição da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, localizada à Av. Fernandes Bastos, n° 1186,
Bairro Centro, neste Município, em até 05 (cinco) dias úteis contados do prazo para entrega das
amostras e será anexado ao processo.

1.2.9 – As licitantes deverão retirar  sua via do laudo das amostras na Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento e Assistência Social.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado, na data da apresentação da proposta.

2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis
sociais, administrativos, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, e
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qualquer despesa, acessória e/ou necessária não especificada neste Edital.

CLÁUSULA  III  –  DA  MANUTENÇÃO  DO  REEQUÍLIBRIO  FINANCEIRO  E  DA  ATUALIZAÇÃO  DOS
PREÇOS

1. Os contratos oriundos do Registro de Preços poderão ter seus preços reajustados pelo IGPM/FGV,
ou pelo índice que lhe vier a substituir. 

2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial,  poderão ser reajustados nos termos e
prazos fixados pelo órgão controlador. 

3. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria de Administração, Setor de Licitações,
desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista
de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias-primas componentes ou
de outros documentos. 

4. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual  apurada  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado
vigente à época. 

5. O pedido de atualização dos preços aos praticados no mercado poderá acarretar pesquisa destes
junto  aos demais fornecedores com preços registrados,  podendo ocorrer  substituição na ordem
classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

6. O  procedimento  para  eventuais  solicitações  de  alteração  de  preços  é  o  que  segue:  processo
protocolado  no  Protocolo  Geral  da  Prefeitura  de  Tramandaí  e  encaminhado  ao  Secretário  de
Administração e ao Setor de Licitações com todos os documentos de que trata o item 2, conforme o
disposto no Anexo VIII do Edital, acompanhado do Anexo X. 

7. Independentemente do disposto no item 19 do Edital, o Setor de Licitações poderá, na vigência do
registro,  solicitar  a redução de preços registrados,  garantida a prévia  defesa do beneficiário  do
registro,  e  de conformidade com os parâmetros de  pesquisa  do mercado realizada  ou quando
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou
internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação na Imprensa Oficial
do Município. 

8. Os pedidos de atualização dos preços de que trata o item 19, se necessário tal equilíbrio, só serão
aceitos  com  intervalos  de  periodicidade  de  60  (sessenta)  dias  entre  um  e  outro,  devendo  a
solicitação  ser  protocolada  nos  primeiros  quinze  dias  do mês subsequente  ao  bimestre  citado,
conforme regra do Anexo VIII. 

CLÁUSULA IV – DOS PRAZOS

1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar contratações decorrentes do registro de preços no
prazo de 3 (três) dias úteis a contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expedida pela
Secretaria  de  Administração/Setor  de  Licitações,  podendo  este  prazo  ser  prorrogado  por  igual
período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Tramandaí. 

2. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais, contados da assinatura
da presente ata. 

3. Os produtos deverão ser entregues, livre das despesas de frete e será de responsabilidade do
fornecedor,  que receberá um cronograma pré-estabelecido pelo Setor de Nutrição da Secretaria
Municipal  de  Desenvolvimento  e  Assistência  Social,  para  proceder  as  entregas  nos  locais
determinados. A mão de obra necessária para as entregas é de responsabilidade do fornecedor e
deve  ser  qualificada  para  função.  Salientamos  que  todas  as  entregas  devem ser  previamente
agendadas junto ao Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência
Social.

CLÁUSULA V – DOS PAGAMENTOS

1. O  pagamento  será  efetuado  30  (trinta)  dias  após  a  entrega  das  mercadorias,  mediante
apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social.

2. No caso de atraso no pagamento, o valor poderá ser corrigido e o índice de atualização financeira
será o IGP-M (FGV) mensal incidente pro rata die desde a data final do período de adimplemento de
cada parcela até a data do efetivo pagamento. No caso de extinção do IGP-M (FGV), será utilizado
outro índice que o Governo Federal determinar para substituí-lo. 

3. A contratada suportará o ônus decorrente do atraso, caso as notas fiscais/faturas contenham vícios
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ou incorreções que impossibilitem o pagamento. 

4. O fornecedor deverá anexar, a cada nota fiscal emitida, os seguintes documentos, com data de
validade vigente, em cumprimento ao Decreto nº 4257/2017 de 08 de março de 2017:

- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

- Cópia da GFIP (mês anterior);

- Contra-cheques pagos constantes na GFIP (mês anterior).

5. O (s) pagamento (s) não será (ão) liberado (s) se houver descumprimento da exigência constante
no item acima.

CLÁUSULA VI - DA CONTRATAÇÃO

1. A existência  de  preços  registrados  não  obriga  o  município  a  firmar  as  contratações que  deles
poderão advir, sem que caiba direito a indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação pertinente, as licitações e ao sistema de registro de preços,
assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com
o artigo _____ do Decreto Municipal nº 4526/2019. 

2. As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do Registro de Preços, a serem
firmadas entre o Município de Tramandaí e o FORNECEDOR, serão formalizadas através de Ata,
observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus Anexos e na legislação vigente. 

3. O MUNICÍPIO DE TRAMANDAI poderá dispensar o Termo de Contrato e optar por substituí-los por
Nota  de  Empenho, nos  termos  do  artigo____,  do  Decreto  Municipal  nº  4526/2019 ou  outros
instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos produtos, dos
quais não resultem obrigações futuras, nos termos do parágrafo 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93. 

4. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar
ou  não  retirar  o  Contrato  no  prazo  e  condições  estabelecidas,  poderão  ser  convocados  os
fornecedores  remanescentes  na  ordem  de  classificação,  para  fazê-lo  em  igual  prazo  e  nas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço independentemente da
cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

5. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o Município poderá comprar de mais
de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível
com o solicitado pelo Município, observadas as condições do Edital e o preço registrado. 

6. O  pedido  de  solicitação  dos  produtos deverá  ser  efetuado  pela  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento e Assistência Social.

7. As  regras  estabelecidas  nesta  Ata  de  Registro  de  Preços  serão  o  regramento  das  obrigações
contratuais decorrentes da Nota de Empenho/Contrato. 

8. As  licitantes  classificadas  no  Registro  de  Preços  deverão  atender  o  contratado  na  Nota  de
Empenho, independente do valor, sob pena de responsabilização. Quando o valor for de pequena
monta  (menor do que R$ 30,00) e a detentora do menor preço não puder atender, esta deverá
justificar por escrito,  via Protocolo Geral,  o não atendimento,  pedindo desistência,  hipótese que
levará a desclassificação e a exclusão do seu preço registrado e o item será adjudicado à empresa
classificada em segundo lugar no Registro de Preços respectivo. 

CLÁUSULA VII – DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO

1. Os objetos serão recebidos conforme especificação de cada produto descrito no Edital. 

2. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo, expedido pela comissão de recebimento de materiais ou por servidor designado pela
Administração. 

3. O prazo para emissão do Termo de Recebimento Definitivo será de três dias úteis, contados do
recebimento provisório. 

4. Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o fornecedor
deverá  providenciar,  no  prazo  máximo  de  até  03  (três)  dias,  a  sua  substituição,  visando  ao
atendimento das especificações sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital,  no
Decreto Municipal n° 4526/2019 e na Lei nº 8.666/93. 

5. O FORNECEDOR deverá entregar e/ou prestar os serviços no local determinado no instrumento
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contratual (Nota de Empenho/Contrato). ]

6. A entrega será de responsabilidade do fornecedor, que receberá um cronograma pré-estabelecido
pelo  Setor  de Nutrição da Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento e  Assistência  Social,  para
proceder as entregas nos locais determinados. A mão de obra necessária para as entregas é de
responsabilidade  do  fornecedor  e  deve  ser  qualificada  para  função.  Salientamos que todas  as
entregas devem ser previamente agendadas junto ao Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência Social.

7. As entregas de gêneros não-perecíveis serão efetuadas no Almoxarifado Central, localizado  
na Rua Ernesto Nunes Bandeira, nº 920, Bairro Centro Lagoa, neste Município, fone (51) 3661-
1289, no horário compreendido entre as 13h  às 18h, de segunda a quinta-feira. Os produtos
serão entregues mensalmente, de acordo com cronograma de datas pré-determinado pela
Secretaria,  o  qual  será  remetido  às  licitantes  vencedoras  em até  05 (cinco)  dias  após a
emissão da  nota  de  empenho.  As quantidades serão adequadas  à  necessidade de  cada
período, e serão informadas mensalmente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da
data de entrega.

8. A entrega de gêneros  perecíveis será semanal, de acordo com as quantidades exigidas para os
Projetos  em  andamento  no  período,  mediante  pedido  encaminhado  com  antecedência  de  no
mínimo  3  dias  úteis  para  a  empresa  fornecedora,  de  acordo  com o  cronograma  de  entregas
estabelecido  pela  Secretaria.  O  pão  massinha  e  pão  francês  deverão  ser  entregues  todas  as
segundas-feiras, no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h, conforme cronograma previamente
entregue pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. Locais e horários de
entrega dos gêneros perecíveis:

- CREAS: Rua Jorge Sperb, nº 358, Bairro Centro, nas segundas-feiras, pela manhã no horário das
8h às 11h e à tarde no horário das 13h às 16h.

-  CRAS  Casa  da  Cidadania:  Rua  Cristóvão  Colombo,  nº  376,  Bairro  São  Francisco  II,  nas
segundas-feiras, pela manhã no horário das 8h às 11h e à tarde no horário das 13h às 16h.

- Centro de Convivência do Idoso RENASCER: Rua Rebouças,  nº 495, Bairro Zona Nova, nas
segundas-feiras, pela manhã no horário das 8h às 11h e à tarde no horário das 13h às 16h.

- Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes LAR RENASCER:  Av. Flores da Cunha, nº
1248, Bairro Centro, nas sextas-feiras, pela manhã no horário das 8h às 11h e à tarde no horário
das 13h às 16h.

9. As entregas deverão ser realizadas em veículo apropriado e com recursos humanos próprios.

10.  A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

11. As empresas deverão respeitar o prazo de entrega conforme versa o item 6 acima. A empresa que
não respeitar o prazo estipulado será passível de punição.

CLÁUSULA VIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. A recusa  injustificada  das  empresas  com propostas  classificadas  na  licitação  e  indicadas para
Registro dos respectivos Preços em assinar a Ata do Registro de Preços, ensejará aplicação das
penalidades enunciadas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e Lei nº 10.520/2002, a
critério da Administração. 

2. Pela  inexecução  total  ou  parcial  de  cada  ajuste  (representado  por  Nota  de  Empenho),  a
Administração poderá aplicar, às detentoras da Ata, as seguintes penalidades, sem prejuízo das
demais sanções legalmente estabelecidas: 

2.1 Multa;

2.1.1 O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (meio por
cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de
Empenho a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação.

2.1.2  O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da obrigação.
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2.1.3 Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será
considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15%
(quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

3. A ocorrência das hipóteses previstas nos subitens 2.1.2 e 2.1.3 desta Cláusula, além da aplicação
da multa, poderão ser aplicadas sanções previstas nos incisos 3 e 4 do artigo 87 da Lei nº 8.666/93,
conforme segue: 

3.1 Suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de um ano no caso de inexecução parcial do contrato.

3.2 Suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de dois anos no caso de inexecução total do contrato.

3.3 Declaração  de  inidoneidade para  licitar  e  contratar  com a  Administração  pública  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação após o
ressarcimento  da  Administração  dos  prejuízos  resultantes  da  inexecução  parcial  ou  total  do
contrato.

CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO CONTRATUAL

1. Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

2. Caso o Município não se utilize de prerrogativa de rescindir  o contrato a seu exclusivo critério,
poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o fornecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo das incidências das sanções previstas
no Edital, no Decreto nº 4526/2019 e Leis nº 8.666/93 e nº 10520/2002. 

3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas
no artigo 79 da Lei nº 8.666/93. 

4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas nos arts.
77 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de cinco (5)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

I – pelo MUNICÍPIO quando:

a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços.

b)  o  FORNECEDOR,  injustificadamente,  deixar  de  firmar  a  Ata  de  Registro  de  Preços  e/ou  o
Contrato decorrente do Registro de Preços.

c) o FORNECEDOR der causa a rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de
Preços, por um dos motivos elencados nos art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado.

e) por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do inciso XII, do artigo 78
da Lei nº 8.666/93 e alterações.

II – pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado 
de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.

2. O  cancelamento  será  precedido  de  processo  administrativo  a  ser  examinado  pelo  órgão
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 

3. A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previsto no inciso 1 do item I,
será feito por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento. 

4. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação
será feita por publicação na imprensa oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do
FORNECEDOR, a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 

5. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não o desobriga do
fornecimento dos produtos, até a decisão final do órgão gerenciado, a qual deverá ser prolatada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas
no instrumento convocatório e na cláusula VIII, desta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 

6. Enquanto  perdurar  o  cancelamento  poderão  ser  realizadas  novas  licitações  para  aquisição  de
Gêneros Alimentícios e Produtos Descartáveis, constantes do Registro de Preços. 

CLÁUSULA XI  –  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÕES DE
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BENS COM PREÇOS REGISTRADOS.

1. Servirão  de  cobertura  as  contratações  oriundas  desta  Ata  de  Registro  de  Preços  os  recursos
orçamentários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

CLÁUSULA XII – DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

1. A servidora Iracita Inês Rech ficará responsável pelo gerenciamento e acompanhamento da Ata de
Registro de Preços oriunda deste Pregão.

CLÁUSULA XIII – DO FORO

1. Fica  eleito  o  Foro  de  Tramandaí,  para  dirimir  eventuais  dúvidas  e/ou  conflitos  originados  pela
presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que
possam ser. 

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Integram esta Ata Edital de Pregão para Registro de Preços n° ***/2019 e a proposta da empresa
________________, classificada em 1° lugar nos itens __________________________________
na licitação. 

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações, pelo Decreto nº
4526/2019  e  demais  normas  aplicáveis.  Subsidiariamente  aplicar-se-ão  os  princípios  gerais  do
Direito.

Órgão Gerenciador

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

Empresa Detentora do Preço Registrado

(…)

Em razão desta retificação, altera-se a data para pedido de informações, em cumprimento
ao item nº 21.1 do Edital: até as 19h do dia 20/12/2019; agendando-se o certame para o dia 26/12  /2019  
às   13  h  30  min  .  

    Permanecem  inalteradas  as  demais  disposições  do  Edital  de  Pregão  Presencial  SRP  nº
206/2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 10 de dezembro de 2019.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito
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