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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2023 
PROCESSO N° 001/2023 

DATA DA REALIZAÇÃO: 25 de janeiro de 2023 
HORÁRIO: às 14:00 horas 

LOCAL: Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20 – Edifício Sede da Prefeitura 
Municipal de Leoberto Leal – Bairro Centro, Leoberto Leal, Estado de Santa 
Catarina, Brasil. 

 

 

O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, Estado de Santa Catarina, localizado 
a Rua Mainolvo Lehmkuhl, nº 20, torna público que se acha aberta, nesta 

unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO - sob o critério de aceitabilidade de menor preço por ITEM, visando 
o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de gêneros 

alimentícios para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
da Rede Municipal de Ensino de Leoberto Leal, que será regido pela Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 023, de 22 

de março de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. 
 

As propostas deverão obedecer ás especificações deste instrumento 

convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 
 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame. 
 

A sessão de processamento do pregão será realizada a Rua Mainolvo 
Lehmkuhl, 20 – Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal 
– Bairro Centro, Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, Brasil, 

iniciando-se no dia 25/01/2023, às 14:00 horas e será conduzida pela 
Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 

processo em epígrafe.  
 

1 DO OBJETO. 
 

1.1 REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de 
gêneros alimentícios para os alunos da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Leoberto Leal, conforme 
Anexo I, do edital de Pregão Presencial nº 001/2023. 
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2 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO. 
 

 
2.1 Poderão participar da presente licitação os interessados que 

atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.  
 

2.2 Não poderão participar deste pregão os interessados que se 

encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou 
de incorporação, que estejam cumprindo suspensão temporária de 
participação em licitação, impedidos de contratar com a Administração 

Pública ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.  
 
 

3  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. 
 

3.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências, 
protocolando o pedido até 02 (dois) dias úteis do recebimento da proposta ou 

impugnar o ato convocatório do presente pregão, a Rua Mainolvo 
Lehmkuhl, 20, Centro, Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, cabendo 
ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
  
3.2 Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada 
nova data para a realização do certame.  
 
 

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO.  
 

4.1 Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a 
saber: Proposta de Preços e Habilitação.  
 

4.2 Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à 

Habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, 
rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número e o 
objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta 

de Preços" e "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a 
seguir:  
 

4.2.1 I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de 

Preços:  
 

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
LICITANTE: ___________________________________  
CNPJ:  

ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)  
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4.2.2  II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
  
MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
LICITANTE: ___________________________________  

CNPJ:  
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)  
 

 

4.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação 

poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente, ou por servidor da administração ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
 

4.4 O Fornecedor deverá apresentar inicialmente, Declaração de que é 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), enquadrada na 

forma da Lei Complementar 123/2006, IN 103/2007 do Departamento 
Nacional de Registro do Comércio (DNRS), sob pena de ser desconsiderada 
tal condição. 

4.5 O Grupo de Apoio, Pregoeiro ou membro da comissão de licitações 
considerará como prazo de validade das certidões, 90 (noventa) dias contados 
da data da emissão, salvo se outro prazo já estiver expresso no próprio 

documento.  
 
 

5 DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 1).  
 

5.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a proposta da licitante 
por item de forma que atenda aos seguintes requisitos: 
 

a) no interior do envelope, e ser apresentada em uma via, em língua 
portuguesa, em papel timbrado da licitante ou identificado com o carimbo 

padronizado do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, com o valor expresso em algarismos e/ou por extenso, devendo 
suas folhas ser rubricadas e a última assinada por quem de direito;  
 

b) No envelope: razão social, endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual 
ou Municipal; 
 

c) No envelope: Número do Pregão Presencial; 
 

d) Descrição do Objeto da Licitação, obedecidas às especificações 

constantes no edital; 
 

e) Preços ofertados pelos produtos, especificando valores unitários dos itens 
em moeda corrente nacional, especificando marca, unidade do bem 

especificado, incluindo os tributos e transportes;  
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f) Validade da Proposta: de no mínimo 60 (sessenta) dias; 
 
g) Prazo de entrega: 05 (cinco) dias após autorização de fornecimento; 

 
h) Declaração que esta ciente do conhecimento do edital e concorda 
com todas as suas condições;  
 

i) Declaração dando ciência que os preços propostos serão de exclusiva 

responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto; 
 

j) Declaração de que está ciente de que não respeitando os prazos de 
entrega, estarão sujeitas as multas conforme item determinado; 

 
k) Local, data, assinatura e identificação do signatário.  
 

5.2 A proposta deverá vir no arquivo auto cotação, podendo ser 
solicitado através do email licitacao@leobertoleal.sc.gov.br ou no site 

www.leobertoleal.sc.gov.br.   
 
 

6  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2).  
 
 

6.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes 

documentos:  
 

6.1.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos 
executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 

(dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante no Anexo 
II deste Edital.  

 
b) Declaração do cumprimento do disposto no inciso I, “a” do art. 54, da 

Constituição Federal, bem como incisos I, “a”, II, “a”, do art. 43 da 
Constituição do Estado de Santa Catarina, conforme modelo constante 
no Anexo III, deste Edital de Licitação; 

   
c) Atestar por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo 
de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder 
Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 
2010 (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 
 

mailto:licitacao@leobertoleal.sc.gov.br
http://www.leobertoleal.sc.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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d) Será assegurado a ME ou EPP, § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 
123/2006, que tenha exercido o direito de preferência, e que apresentar 
alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis contados a partir da notificação do pregoeiro, prorrogável por igual 
período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro, para a necessária 
regularização, ultrapassando esse prazo decai o direito, se não apresentar a 

documentação esta sujeito as sanções cabíveis. 

6.1.2  Deverão apresentar ainda os seguintes documentos: 

 
a) Habilitação Jurídica: 
 

I – cópia de cédula de identidade de um dos proprietários constantes no ato 
constitutivo da licitante; 
 
 

II – registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

III – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição dos seus 
administradores; 
 

IV – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
 

b) Regularidade Fiscal: 
 
I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 

 

II – prova de regularidade por meio de competente certidão, relativa ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
III – prova de regularidade, por meio da competente certidão, para com a 

Fazenda Federal e Fazenda Estadual (Inexistência de débitos fiscais 
relativos ao ICM/ICMS) e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 
 

V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

c)  Qualificação Econômico-Financeira: 
 

I – Apresentar a Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação 
Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, sendo 
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emitidas pelos sistemas e-SAJ/e-Proc, conforme determinação do Poder 
Judiciário de Santa Catarina. 

 

7 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (PARA 
REPRESENTANTES PRESENTE NA SESSÃO DO PREGÃO). 
 

7.1 A licitante que estiver presente na sessão, deverá se apresentar para 
credenciamento junto o Pregoeiro por meio de um representante 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório.  
 

7.2 Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único 

admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para 
todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.  
 
 

7.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos 
seguintes documentos: 
 

I - documento oficial de identidade do representante da licitante; 
 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 

formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da licitante conforme Anexo IV; ou 

documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura; 
 

III – registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

IV – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição dos seus 

administradores; 
 

V - apresentar declaração, como condição obrigatória para participação 
da licitação, conforme Anexo V, dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação;  
 

7.3.1  Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA”.  
 

7.3.2  Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e 

estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do 
outorgante (contrato social).  
 

7.4 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 

credenciamento impedirá a participação do representante, podendo a 
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empresa participar no presente certame, todavia sem a faculdade de efetuar 
lances e manifestar interesse na interposição de recursos.  
 

7.5 O representante poderá ser substituído por outro devidamente 

credenciado. Não será admitida a participação de um mesmo representante 
para mais de uma empresa licitante.  

 

8  DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES. 
 

8.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos 

representantes das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, 
o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados, em envelopes 
distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de 

preços e a documentação exigida para habilitação das licitantes, 
registrando em ata a presença dos participantes. 
  
8.2 Declarada à abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão 

admitidos novos proponentes, dando-se início a abertura dos envelopes.  
 

8.3 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de 

Preços, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.  
 

8.4 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
 

9 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 
 

9.1 No julgamento será levado em consideração o critério de seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração, determinando que seja 

classificada a licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações do Edital e oferecer, pelo valor por item, o menor preço.  
 

9.2 Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite 

de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei 
e à disposição de todos os concorrentes.  
 

9.3 Caso o menor lance seja ofertado por uma ME ou EPP, o pregoeiro 

abrirá a etapa de negociação. 
 

9.4 Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma 

ME ou EPP e se houver proposta apresentada por ME ou EPP, igual ou até 
5% superior à melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma: 

9.5 Será oportunizado o exercício do direito de preferência a ME ou EPP, 

que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à 
empresa melhor classificada que não se enquadra como ME ou EPP. 
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9.6 O novo valor proposto pela ME ou EPP, deve ser apresentado após o 
encerramento da fase de lances, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos da 
convocação do pregoeiro, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

9.7 A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, 
por meio do mecanismo de prorrogação dos lances, sendo permitido apenas 
a ME ou EPP, apta a exercer o direito de preferência, ofertar nova proposta, 

de valor inferior ao preço ofertado pela empresa melhor classificada que não 
se enquadra como ME ou EPP. 

9.8 Havendo o exercício de preferência pela ME ou EPP, o pregoeiro passa 
à etapa de negociação, observando-se os demais procedimentos 
subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame. 
 

9.9 Caso a ME ou EPP não exerça o direito de preferência ou não atenda 
às exigências do edital serão convocadas as ME ou EPP, remanescentes, 

cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido, 
obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e 
assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha 

todos os requisitos do edital. 

9.10 Na hipótese de nenhuma ME ou EPP, exercer o direito de preferência 

ou não atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como 
ME ou EPP, que apresentou o menor preço permanece na posição de 
melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação. 

9.11 Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada 
a conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor estimado para 
a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com a proponente visando obter o melhor preço, observadas todas as 
exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das 

ME ou EPP.  

9.12 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de 
menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 

editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as 
ME ou EPP, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas 
as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 

adjudicado o objeto desta licitação. 

9.13 O Pregoeiro convidará todas as licitantes classificadas, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de 

maior preço, em ordem decrescente de valor.  
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9.14 A desistência em apresentar lance verbal, quando feita à convocação 
pelo Pregoeiro, implicará na impossibilidade da licitante futuramente 
efetuar novos lances, no mesmo item. 
 

9.15 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor 
preço.  
 

9.16 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 
apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e 
seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.  

 
9.17 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, 

para confirmação das suas condições habilitatórias.  
 

9.18 Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será 
declarada a licitante vencedora. A falta de manifestação imediata e 

motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e será 
adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação.  
 
 

9.19 Na hipótese de qualquer licitante apresentar recurso, depois de 

decididos os recursos, o senhor Prefeito Municipal, procederá à adjudicação 
do objeto da licitação ao licitante vencedor.  
 

9.20 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a 

sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame.  
 

9.21 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja 

obtido o melhor preço.  
 

10 DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS. 
 

10.1 A empresa Adjudicatária fica obrigada a: 
 

a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, 

sem prévia e expressa anuência da Administração, e em tudo o que seguir 
as diretrizes da Administração.  
 

b) O prazo de validade do certame será pelo período de 12 (doze) meses. 
 
 

11 DO PAGAMENTO. 
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11.1 O pagamento será efetuado de acordo com a apresentação das Notas 
Fiscais, em até 30 (trinta) dias após o recebimento dos produtos. 
 

12  DAS PENALIDADES. 
 

12.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso 
injustificadamente será convocado outro licitante, observada a ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.  
 

12.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e 

Lei 123/2006 e alterações posteriores, não se aplicam às demais licitantes 
que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, 

que não aceitarem a contratação.  
 

12.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida 

para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 

Edital e das demais cominações legais;  
 
12.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a 

prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:  
 

I - advertência;  
 

II – multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s):  
 

a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por 

descumprimento dos prazos da entrega das mercadorias especificadas neste 
Edital, limitado a 03 (três) dias de atraso;  
 

b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a 
qualquer condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, 

aplicada em dobro na reincidência.  
 

c) Pela inexecução total ou parcial do edital, a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos 
incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% 
sobre o valor total do contrato.  
 

12.4.1 As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro 
Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, 

podendo a Administração cobrá-las judicialmente.  
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12.5 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do 
artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as 
empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo 

diploma legal.  
 

12.6 Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório 

e ampla defesa.  
 

13 DAS DOTAÇÕES. 
 

13.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do 
orçamento vigente: 
 

04.01.12.306.0006.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 – Distribuição 

de Merenda Escolar - EF 
 
04.01.12.306.0006.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 - Distribuição 

de Merenda Escolar - EF 
 

04.01.12.306.0006.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 - Distribuição 
de Merenda Escolar - EI 
 

04.01.12.306.0006.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 - Distribuição 
de Merenda Escolar - EI 
 

04.01.12.306.0006.2.017.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 - Distribuição 
de Merenda Escolar - Creche 

 
04.01.12.306.0006.2.017.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 - Distribuição 
de Merenda Escolar- Creche 

 
04.01.12.306.0006.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 - Distribuição 

de Merenda Escolar - EF 
 
04.01.12.306.0006.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 - Distribuição 

de Merenda Escolar - EI   
 
04.01.12.306.0006.2.017.3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 - Distribuição 

de Merenda Escolar – Creche 
 
 

 

14  DO RECURSO. 
 

14.1 Ao final da sessão, qualquer licitante interessado deverá, na forma da 

Lei, manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, 
com registro em ata da síntese das suas razões, no que lhe será concedido o 

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, no 
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qual poderá juntar memoriais, ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente.  
 

14.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso.  
 

14.3 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, o senhor Prefeito Municipal homologará o resultado da 
licitação.  
 

14.4 A intimação dos atos, excluindo-se as penas de advertência e multa de 
mora, será feita mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios. 
 

14.5 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão 
conhecidos.  

 

15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
 

15.1 O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de 
razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado.  
 

15.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo.  
 

15.3 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação.  
 

15.4 Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até o prazo de aplicação 
do registro de preços, tendo por exceção quando for devidamente 

comprovado a necessidade de reequilíbrio econômico financeiro, mediante 
apresentação dos competentes documentos comprobatórios e de acordo 
com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 
 

15.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 

contratação.  
 

15.6 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente 
Edital, será competente o juízo da Comarca de Ituporanga, no Estado de 

Santa Catarina.  
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15.7 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 

licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.  
 

15.8 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente 
Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, na 
Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para recebimento das propostas, as quais serão respondidas, 
igualmente por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por meio de 

circular encaminhada a todos os interessados. 
 

15.9 Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (48) 32681212 

ou através do email licitacao@leobertoleal.sc.gov.br. 
 
 

15.10 Cópias do Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta, no 
endereço da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, Rua Mainolvo 
Lehmkuhl, nº 20, Centro, Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina ou no 

site www.leobertoleal.sc.gov.br. 
 

15.11 Fazem parte integrante deste Edital: 
 
Anexo I – Termo de Referência;  
 

Anexos II, III, IV e V – Modelos de Declarações; 
 

Anexo VI – Dados para Elaboração da Ata de Registro de Preços;  

 
Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
 

 

Leoberto Leal/SC, 11 janeiro de 2023. 
 

 

 
 

VITOR NORBERTO ALVES 
 Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao@leobertoleal.sc.gov.br
http://www.leobertoleal.sc.gov.br/
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023 

MODALIDADE: Pregão Presencial – Registro de Preços 
TIPO: MENOR PREÇO  
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios para os 

alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Leoberto Leal, conforme 
Anexo I, do edital de Pregão Presencial nº 001/2023. 
Validade da Proposta: de no mínimo 60 (sessenta) dias; 

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias após autorização de fornecimento; 
Declaração que esta ciente do conhecimento do edital e concorda com todas as suas condições;  
Declaração dando ciência que os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto; 
Declaração de que está ciente de que não respeitando os prazos de entrega, estarão sujeitas as multas conforme 
item determinado. 

 
 

GRUPO I - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 
 

Item Descrição dos Gêneros Alimentícios Unid Quant. Valor Unitário Valor total 

01 Alho (200g): Características técnicas: tipo 

extra, grupo roxo, subgrupo nobre, classe 5. 

Deverá ser acondicionado em embalagem 

confeccionada em material apropriado e 

atóxico, com pelo menos a face principal 

transparente e incolor, de modo a permitir a 

perfeita visualização do produto. Pacotes de 

200 g. 

 

PCT 

140 8,60 1.204,00 

02 Abóbora Menina: De 1ª qualidade, coloração 

verde escuro firme, uniformes,  

isentas de enfermidades, material terroso, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos de 

manuseio e transporte, de colheita recente, 

sem sinais de apodrecimento, de boa aparência 

e de tamanho médio. Acondicionados em 

sacos plásticos transparentes ou sacos telados. 

KG 150 2,30 345,00 

03 Aipim Descascado Congelado: Tipo branca, 

de primeira, raízes grandes no grau normal de 

evolução no tamanho, sabor e cor próprios da 

espécie, uniformes, sem ferimento ou defeitos, 

não fibrosa, livre de terra e corpos estranhos. 

Embalagens: acondicionadas em embalagens 

transparentes de1kg de conteúdo útil devendo 

conter etiquetas com informações nutricionais 

a data de validade e fabricação. 

KG 351 6,50 2.281,50 

04 Ameixa Seca (250g): Ameixa preta seca; 

obtida de frutas maduras, inteiras, limpas e 

PCT 100 12,60 1.260,00 
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desidratadas; livre de fermentações, manchas 

ou defeitos; acondicionada em lata com 

tratamento interno, com validade mínima de 

06 meses a contar da data de entrega; 

acondicionadas em sacos plásticos 

transparentes devidamente rotulada e 

acondicionada. 
05 Açúcar Branco Refinado PCT de (5kg): O 

produto referido deve apresentar cor branca, 

deve estar seco e solto no pacote. O produto 

deverá ser processado com moagem refinada, 

amorfo, isento de fermentações, de matérias 

terrosas, de parasitas e detritos de animais ou 

vegetais, tendo aspecto próprio do tipo do 

açúcar, cor própria, cheiro próprio e sabor 

doce. Deve constar no rótulo açúcar refinado 

especial e registro do produto no Ministério da 

Saúde. O produto deverá ter data de 

fabricação de no Maximo 30 dias. Sua 

embalagem não deve apresentar perfurações. 

PCT 260 24,70 6.422,00 

06 Água Mineral: 20 litros sem a bombona. UN 210 13,60 2.856,00 

07 Aletria (500g): cabelo de anjo com ovos 

deverá ser fabricadas a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isentas de matérias 

terrosas, parasitos e larvas, com mínimo 

correspondente a 0,045g de colesterol por 

quilo, na embalagem não poderá haver mistura 

de outros tipos de macarrão. O referido 

produto deve ser à base de farinha de trigo. 

Não deve apresentar cor esverdeada, com 

pontos brancos e cinza (mofo). Deve ser 

inteiro e firme sem pó branco, solto no pacote. 

O produto deverá ter data de fabricação de no 

máximo 30 dias. Sua embalagem não deve 

apresentar perfurações. 

PCT 290 6,58 1.908,20 

08 Amido de milho (1 Kg): Produto amiláceo 

extraído de milho. Deve ser fabricadas a partir 

de matérias primas sãs e limpas, isentas de 

matéria terrosa e de parasitos. Não poderá 

apresentar umidade, fermentação ou ranço. 

Deve produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. Não deverá 

apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou 

cheiro não característico. Embalagem: Deve 

estar intacta, vedada, acondicionada em sacos 

plásticos reforçados ou caixas, com peso 

liquido de 1Kg. Prazo de Validade: Mínimo 

de 3 meses a partir da data de entrega. A 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, 

data de validade, lote e informações 

nutricionais. 

PCT 150 9,50 1.425,00 
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09 Arroz Branco (1kg): O produto referido deve 

ser branco polido, não parboilizado. Não deve 

apresentar manchas escuras, brancas 

avermelhadas e/ou esverdeadas. 

 

PCT 

100 5,88 588,00 

10 Arroz Branco (5kg): O produto referido deve 

ser branco polido, não parboilizado. Não deve 

apresentar manchas escuras, brancas 

avermelhadas e/ou esverdeadas. 

 

PCT 

185 24,05 4.449,25 

11 Arroz Integral (1kg): Características 

técnicas: classe: longo, fino, tipo I 

integral.Rico em minerais, óleos essenciais, 

vitaminas B1, B2, E, Cálcio, Fósforo e 

Magnésio. A cada 50g o produto deve conter 

21% de fibra, 2% de gordura e 0% de gordura 

trans o produto não deve apresentar mofo, 

substâncias nocivas, preparação final dietética 

inadequada (empapa mento). Embalagem: 

deve estar intacta, em polietileno, 

transparente, atóxico. Prazo de validade 

mínimo 12 meses a contar a partir da data de 

entrega. 

PCT 100 7,83 783,00 

12 Arroz tipo I (5kg): O produto deve ser 

parboilizado, longo, fino e polido tipo 1, sem 

glúten, contendo no mínimo 90% de grãos 

inteiros. Não deve apresentar manchas 

escuras, brancas avermelhadas e ou 

esverdeadas. 

 

PCT 

250 23,20 5.800,00 

13 Arroz tipo I (1kg): O produto deve ser 

parboilizado, longo, fino e polido tipo 1, sem 

glúten, contendo no mínimo 90% de grãos 

inteiros. Não deve apresentar manchas 

escuras, brancas avermelhadas e ou 

esverdeadas. 

 

PCT 

100 5,73 573,00 

14 Aveia em Flocos Finos (250g): Produto 

resultante da moagem de grãos de aveia após 

limpeza e classificação. Com dizeres de 

rotulagem, data de validade, conforme 

legislação vigente.  

PCT 195 6,23 1.214,85 

15 Aveia em Flocos Finos (1Kg): Produto 

resultante da moagem de grãos de aveia após 

limpeza e classificação. Com dizeres de 

rotulagem, data de validade, conforme 

legislação vigente.  

PCT 100 17,85 1.785,00 

16 Amendoim Torrado: Amendoim torrado sem 

sal, sem pele 100% natural,pacote de 500 gr. 

constituídos de grãos inteiros, de primeira 

qualidade, sem fermentação e mofo, isenta de 

sujeiras, parasitas e larvas. Validade mínima 

de 03 meses a partir da data de entrega. 

PCT 100 7,80 780,00 

17 Banha de Porco: Banha de porco 

inspecionada pelo ministério da agricultura e 

com selo do SIF, embalagem em pacote de 1 

kg cada. 

PCT 100 21,20 2.120,00 

18 Banana Branca: A fruta deve estar firme, KG 1.220 3,20 3.904,00 
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sem rachaduras e manchas marrons de 

tamanho médio sem sinais de apodrecimento e 

com boa aparência. Em grau de maturação 

inicial, de tamanho médio (aproximadamente 

0,60g a unidade). 
19 Batata Inglesa: Tamanho médio, casca lisa 

sem sinais de apodrecimento. Deve apresentar 

as características do cultivar bem definidas, 

estar fisiologicamente bem desenvolvida, bem 

formada, limpa, com coloração própria, livres 

de danos mecânicos, fisiológica, pragas e 

doenças e estar em perfeito estado de 

conservação e maturação acondicionadas em 

sacos telados. 

KG 200 3,50 700,00 

20 Bebida Láctea (Sabor morango 1L): Com 

consistência cremosa ou líquida, 

acondicionada embalagem de saco plástico de 

polietileno de alta densidade (PEAD). 

Ingredientes obrigatórios: leite pasteurizado; 

soro de queijo pasteurizado e desnatado, 

açúcar, polpa de fruta, fermento lácteo, e 

estabilizante. A rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes informações: peso data 

de processamento, data de validade, 

ingredientes, carimbo de inspeção estadual ou 

federal, procedência, nome e/ou marca, lote e 

informações nutricionais. Validade mínima de 

20 (vinte) dias a partir da data de entrega. 

L 1000 5,75 5.750,00 

21 Cacau em pó (1 kg): Cacau em pó solúvel, 

sem adição de misturas e açúcar, no momento 

da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 

meses de validade.Embalagem: Deve estar 

intacta, acondicionada em polietileno, latas de 

flandres ou potes plásticos bem vedados. A 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, 

data de validade, lote e informações 

nutricionais.  

 

PCT 

100 98,50 9.850,00 

22 Cacau em pó (200 g): Cacau em pó solúvel, 

sem adição de misturas e açúcar, no momento 

da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 

meses de validade.Embalagem: Deve estar 

intacta, acondicionada em polietileno, latas de 

flandres ou potes plásticos bem vedados. A 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, 

data de validade, lote e informações 

nutricionais.  

 

PCT 

 

120 

19,80 2.376,00 

23 Café (500g): Torrado e moído produto de 1º 

qualidade; não contém glúten; embalado a 

vácuo, selo de pureza emitido pela Associação 

Brasileira da Indústria do Café – ABIC; 

validade 90 dias após o empacotamento; 

rotulagem segundo os padrões da Resolução 

PCT 200 19,00 3.800,00 
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nº 259 de 20/09/2002 do MS. 

24 Canela em pó (30g): Produto alimentício em 

pó fino, puro. Deve apresentar coloração 

marrom claro, cheiro aromático e sabor 

característico de canela. Embalagem plástica 

íntegra, atóxica. Rótulo com indicação do 

fabricante, produto, peso, ingredientes, data de 

prazo de validade e demais especificações 

exigidas na legislação vigente. Livre de  

insetos e fungos. Registro no órgão 

competente. 

PCT 100 5,00 500,00 

25 Canjica de Milho (500g): Branca, tipo 01, 

despeliculada. Produto proveniente de grãos 

sadios de milho e em bom estado de 

conservação, não danificados por insetos ou 

fungos. Rotulagem de acordo com a legislação 

vigente, validade mínima de 06 (seis) meses. 

Embalada em pacote plástico transparente, 

resistente, não violado.  

PCT 200 5,55 1.110,00 

26 Canjiquinha de Milho (500g): Canjiquinha 

de milho amarelo tipo 01, embalados em 

pacotes transparentes. Prazo mínimo de 

validade 06 meses. Apresentar duas amostras 

na embalagem original devidamente 

identificada, com rótulo contendo todas as 

especificações do produto de acordo com a 

legislação vigente. 

PCT 200 5,55 1.110,00 

27 

 
Carne Músculo Bovino Moído (Pacote de 1 

kg): Peça de carne magra. Características 

Técnicas: Carne moída, sem osso, limpa, sem 

nervos, tendões e, homogeneizada. Deve ter 

Certificado de Inspeção Estadual ou Federal. 

Embalagem primária: Sacos de polipropileno 

devidamente congelada, identificados com 

rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de acordo 

com a Legislação vigente. 

KG 1795 33,60 60.312,00 

28 Carne Bovina Patinho Isca (Pacotes de 

1kg): Características Técnicas: Recortes de 

patinho medindo mínimo de 02 cm e no 

máximo 3 cm, sem osso, limpa, sem nervos, 

tendões e aponevroses, homogeneizada. Deve 

ter Certificado de Inspeção Estadual ou 

Federal. Embalagem primária: Sacos de 

polipropileno devidamente congelada, 

identificados com rótulo impresso ou etiqueta 

adesiva, de acordo com a Legislação vigente. 

 

KG 

1500 36,10 54.150,00 

29 Carne Bovina Músculo (Pacotes de 1kg): 
Recorde de músculo medindo de 02 cm e no 

máximo 3 cm, sem osso, limpa , sem nervos, 

tendões, aponevroses, homogeneizada e sem 

capa de gordura. Deve ter Certificado de 

Inspeção Estadual ou Federal. Embalagem 

KG 1500 34,10 51.150,00 
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primária: Sacos de polipropileno devidamente 

congelada, devidamente identificados com 

rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de acordo 

com a Legislação vigente. 
30 Carne Bovina Acém (Pacotes de 1kg): Tiras 

de acém de até 3 cm. Produto obtido de 

animal sadio, abatido sob inspeção sanitária 

insento de gorduras, perfurações, coágulos, 

sujidades, parasitas e larvas. Embalagem 

primária: Sacos de polipropileno devidamente 

congelada, devidamente identificados com 

rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de acordo 

com a Legislação vigente. 

KG 1500 36,60 54.900,00 

31 Carne Bovina Paleta (Pacotes de 1kg): Tiras 

de no Maximo 3 cm congelada dianteira,sem 

osso,tipo paleta produto obtido de animal 

sadio, abatido sob inspeção sanitária 

insento de gorduras, perfurações, 

coágulos, sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem primária: Sacos de polipropileno 

devidamente congelada, devidamente 

identificados com rótulo impresso ou etiqueta 

adesiva, de acordo com a Legislação vigente. 

KG 1500 34,60 51.900,00 

32 Carne Suína Paleta Tipo Isca (Pacotes de 1 

kg): Características Técnicas: Recortes de 

carne suína medindo mínimo de 02 cm e no 

máximo 3 cm, sem osso, limpa, sem nervos, 

tendões e aponevroses, homogeneizada. Deve 

ter Certificado de Inspeção Estadual ou 

Federal. Embalagem primária: Sacos de 

polipropileno devidamente congelada, 

identificados com rótulo impresso ou etiqueta 

adesiva, de acordo com a Legislação vigente. 

KG 1500 19,10 28.650,00 

33 Carne Suína Lombo (Pacotes de 1 kg): 
Características Técnicas: Recortes de carne 

suína medindo mínimo de 02 cm e no máximo 

3 cm, sem osso, limpa, sem nervos, tendões e 

aponevroses, homogeneizada. Deve ter 

Certificado de Inspeção Estadual ou Federal. 

Embalagem primária: Sacos de polipropileno 

devidamente congelada, identificados com 

rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de acordo 

com a Legislação vigente. 

KG 1500 23,10 34.650,00 

34 Carne Suína Pernil Tipo cubos (Pacotes de 

1 kg): Características Técnicas: Recortes de 

carne suína medindo mínimo de 02 cm e no 

máximo 3 cm, sem osso, limpa, sem nervos, 

tendões e aponevroses, homogeneizada. Deve 

ter Certificado de Inspeção Estadual ou 

Federal. Embalagem primária: Sacos de 

polipropileno devidamente congelada, 

identificados com rótulo impresso ou etiqueta 

adesiva, de acordo com a Legislação vigente. 

KG 1500 17,60 26.400,00 
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35 Peixe (Filé de Tilápia): De 1ª qualidade, sem 

pele, sem couro, espinhas ou escamas, in 

natura, congelado em pacotes de 500g, com 

validade de 1 ano e temperatura de 

conservação de no mínimo -18° c. Pacotes 

acomodados em caixas de papelão em 

perfeitas condições estruturais, padronizadas e 

lacradas. O produto deverá ser isento de 

substâncias estranhas que sejam impróprias ao 

consumo e que alterem suas características 

naturais. Pacotes deverão ser rotulados 

conforme legislação vigente, contendo a data 

de processamento e validade, o nº de registro 

no órgão competente e os valores nutricionais. 

Apresentar ficha técnica assinada pelo 

responsável técnico da empresa. O produto 

deverá ser entregue congelado. 

KG 620 46,60 28.892,00 

36 Cebola: De tamanho médio, deve apresentar 

as características do cultivar bem definidas, 

estar fisiologicamente bem desenvolvida, bem 

formada, limpa, com coloração própria, livres 

de danos mecânicos, fisiológica, pragas e 

doenças e estar em perfeito estado de 

conservação e maturação. Acondicionadas em 

sacos telados ou transparentes. 

KG 220 6,20 1.364,00 

37 Cereal de Milho (Sucrilho) 1kg: Flocos de 

milhos naturais, SEM ADIÇÃO DE 

AÇÚCAR, flocos de milho, composto por 

nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, 

Vitamina C e Ferro, embalagem íntegra. 

Validade mínima de3 meses a partir da data de 

entrega. A rotulagem deve conter no mínimo 

as seguintes informações nome ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e 

informações nutricionais. Deve estar 

armazenado em embalagem transparente e 

atóxico contendo data de fabricação, lote e 

data de validade, informações nutricionais e 

ingredientes. 

KG 240 24,95 5.988,00 

38 Coco Ralado: Seco sem açúcar. Parcialmente 

desengordurado com teor mínimo de lipídio 

de 3g em 100 gr. Embalagem de 100g. 

PCT 180 5,15 

 

 

927,00 

39 Sobrecoxa de Frango sem osso (Embalagem 

de 1kg): Congelada, in natura. A ave deve ter 

contornos definidos, firmes e sem manchas, 

pele aderente. Com aspecto, cor e cheiro 

característicos. Não deve apresentar sujidades, 

penas e carcaça. Livre de parasitas, micróbios 

e qualquer substância nociva. Embalagem: 

deve estar intacta, polietileno, transparente, 

atóxica. Na embalagem deve conter as 

seguintes informações: identificação da 

empresa, peso, data de processamento e data 

de validade, identificação do tipo de carne, 

KG 1795 17,75 31.861,25 
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carimbo de inspeção estadual ou federal. 

Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a 

partir da data de entrega. Apresentar em anexo 

à proposta, documentos que comprovem a 

inspeção sanitária dos produtos fornecidos de 

acordo com a legislação vigente. 
40 Polpa de Tomate (340 g): Concentrado 

produto resultante da concentração da polpa 

de tomate por processo tecnológico; preparado 

com frutos maduros selecionados sem pele, 

sem sementes e corantes artificiais, isento de 

sujidades e fermentação; validade mínima 8 

meses a contar da entrega. 

 

LATA 

360 4,60 1.656,00 

41 Farina de Mandioca (1kg): Características 

técnicas: Farinha de mandioca seca e torrada, 

subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de 

matéria terrosa, parasita e umidade. Deve 

apresentar coloração homogênea e ausência de 

odores. Embalagem: pacotes de polietileno 

atóxico transparente, termossoldado. 

PCT 156 7,55 1.177,80 

42 Fubá de Milho Médio (500g): Produto obtido 

a partir da moagem do grão de milho, 

enriquecido com ferro e acido fólico. Validade 

mínima de 05 (cinco) meses. Embalado em 

pacotes plásticos, atóxicos, limpos, não 

violados, resistentes e transparentes. (obs: não 

é flocos de milho pré cozido). 

PCT 312 5,20 1.622,40 

43 Fubá de Milho Médio (1Kg): Produto obtido 

a partir da moagem do grão de milho, 

enriquecido com ferro e acido fólico. Validade 

mínima de 05 (cinco) meses. embalado em 

pacotes plásticos, atóxicos, limpos, não 

violados, resistentes e transparentes. (obs: não 

é flocos de milho pré cozido). 

PCT 312 5,80 1.809,60 

44 Farinha de Trigo Especial (5kg): O produto 

referido deve ser de boa qualidade, 

embalagem de papel ou filme flexível de 

polipropileno transparente, apresentar cor 

branca clara, deve estar solto e seco no pacote. 

Sua embalagem não deve apresentar 

perfurações e prazo de validade de no mínimo 

6 meses. 

 

PCT 

340 23,80 8.092,00 

45 Farinha de trigo integral (1kg): Fina, de 1ª 

qualidade, com no mínimo 6g de fibra 

alimentar em 50g do produto seco. 

Embalagem primaria: sacos de papel. prazo 

mínimo de validade: 6 meses 

PCT 195 9,00 1.755,00 

46 Feijão Carioca: Proveniente de safra nova, 

tipo 1, limpo, sem mistura de grãos, grãos 

inteiros, com o máximo de defeitos leves de 

2,5% (mofados, quebrados, outros grãos, 

germinados, etc.) conforme o ministério da 

agricultura e abastecimento. Isento de 

materiais terrosos, sem sujidades de larvas ou 

PCT 250 10,15 2.537,50 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL 

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HERBERTO ROBERTO MARIAN  
 

RUA MAINOLVO LEHMKUHL 20 - CENTRO 

LEOBERTO LEAL - SC – CEP: 88 445-000 
FONE: 48 3268 1212 

CNPJ: 82.924.390/0001-50 

gabinete@leobertoleal.sc.gov.br – www.leobertoleal.sc.gov 

parasitas ou detritos de origem animal ou 

vegetal, grãos ardidos, podres, enrugados ou 

mofados, sendo polido com glicose, óleos 

vegetais comestíveis ou outras substâncias 

comestíveis, desde que não exceda 5% da 

concentração. A produção entregue deve ser 

da última safra. Validade mínima de 4 meses a 

partir da entrega. Atender NTA 12 e 14. 

Acondicionados em embalagens com 1kg. 
47 Feijão Preto: Novo, acondicionado em 

embalagem transparente plástica selecionado e 

rotulado, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, 

isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou 

parasitas e livre de umidade e fragmentos ou 

corpos estranhos, devendo estar 

acondicionado em sacos transparente 

contendo informações nutricionais e prazo de 

validade. Embalagens: acondicionadas em 

embalagens com 1 kg. 

PCT 1000 8,70 8.700,00 

48 Fermento Biológico instantâneo seco 

(125g): Embalado a vácuo, o produto referido 

deve apresentar cor branca, clara, deve estar 

solto e seco na lata. Validade de no mínimo 45 

dias. 

PCT 300 8,15 2.445,00 

49 Fermento Químico (250g): O produto 

referido deve apresentar cor branca, clara, 

deve estar solto e seco na lata. O produto deve 

ser formado de substâncias químicas que por 

influência do calor e/ou umidade, produz 

desprendimento gasoso capaz de expandir 

massas elaboradas com farinhas, amidos ou 

féculas, aumentando-lhes o volume e a 

porosidade, contendo bicarbonato de sódio, 

carbonato de cálcio e fosfato monocásico. Sua 

embalagem não deve apresentar perfurações. 

PCT 200 7,70 1.540,00 

50 Grão de Bico (500g): Constituído de grãos 

maduros, secos, tamanho e coloração 

uniformes (cor creme), sem manchas, isento 

de materiais terrosos, sujidades e mistura de 

outras variedades e espécies. Embalagem 

plástica de 500g. validade mínima 06 meses.  

PCT 250 9,50 2.375,00 

51 Laranja: De tamanho médio (60g), deve 

apresentar as características bem definidas, 

estar fisiologicamente desenvolvidas firmes e 

maduras, bem formadas, limpas, sadias, com 

coloração própria, livres de danos mecânicos, 

pragas, doenças e estar em bom estado de 

conservação. 

KG 1060 4,50 4.770,00 

52 Leite Longa Vida Integral (1L): A data de 

fabricação do referido produto deve ser de no 

mínimo 30 dias posterior à data de entrega do 

mesmo. 

 

L 

4000 6,15 24.600,00 
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53 Leite 0 (zero) Lactose: Leite UHT 

semidesnatado para dietas com restrição de 

lactose. Ingredientes: leite semidesnatado, 

enzima lactase e estabilizantes. Embalagem 

tetrapak de 1 litro, e registro no Ministério da 

Agricultura. 

L 120 6,78 813,60 

54 Leite em Pó Zero Lactose: Instantâneo, de 1ª 

qualidade. Acondicionada em embalagem 

hermeticamente fechada, empilhável, poliéster 

metalizado, resistente e termosodavel, com 

380g. Deve conter os seguintes ingredientes: 

leite integral, enzima lactase, vitaminas A, E e 

D, e emulsificante lecitina de soja. Deve 

conter na embalagem externamente os dados 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número do lote, quantidade do 

produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura. Validade mínima de 10 meses a 

partir da data de entrega. 

PCT 10 29,70 297,00 

55 Lentilha (500g): Tipo I - Classe média, nova, 

de 1ª qualidade, sem a presença de grãos 

mofados e/ou carunchados, em embalagem 

plástica resistente e transparente. Fabricação: 

máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 10 

meses. 

PCT 234 8,35 1.953,90 

56 Maça: De tamanho médio (60g): deve 

apresentar as características bem definidas, 

estar fisiologicamente desenvolvidas firmes e 

maduras, bem formadas, limpas, sadias, com 

coloração própria, livres de danos mecânicos, 

pragas, doenças e estar em bom estado de 

conservação. 

KG 1060 8,30 8.798,00 

57 Macarrão sem ovos Tipo Parafuso (1kg): O 

referido produto deve ser à base de farinha de 

trigo com glúten. Não deve apresentar cor 

esverdeada, com pontos brancos e cinza 

(mofo). Deve ser inteiro, firme e solto no 

pacote. Sem pó branco. 

 

PCT 

600 8,55 5.130,00 

58 Macarrão Integral tipo Parafuso (500g): 
produto obtido de farinha de trigo 100% 

integral e água. As massas devem ser 

fabricadas a partir de matérias primas limpas, 

isentas de materiais terrosos e de parasitas. 

Teor mínimo de fibras de 5,5 g de fibra 

alimentar por 100g de produto. O produto 

devera estar em conformidade com as leis 

especificas vigentes. 

PCT 312 5,28 1.647,36 

59 Milho para Pipoca: Tipo 1, classe amarelo, 

grupo duro, embalados em pacotes 

transparentes de 500g. Prazo mínimo de 

validade: 06 (seis) meses. Identificada, com 

rótulo contendo todas as informações do 

produto de acordo com a legislação vigente. 

PCT 100 5,88 588,00 
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60 Óleo de Soja (900ml): O produto referido 

deve ser à base de soja. Sua embalagem não 

deve se apresentar amassada, enferrujada ou 

estufada. 

 

L 

390 11,65 4.543,50 

61 Orégano Desidratado (10g): Deve ser 

constituído de folhas sãs, limpas e 

desidratadas, acondicionado em saco plástico 

transparente, atóxico, resistente e 

hermeticamente vedado. Deve apresentar 

coloração verde pardacenta, aspecto, cheiro e 

sabor característico. Embalagens: com dizeres 

de rotulagem, data de validade, conforme 

legislação vigente. Legislação: Resolução - 

RDC nº 276, de 22 de setembro de 2005.  

PCT 300 5,30 1.590,00 

62 Polpa de Fruta integral de acerola (100g): 
Pasteurizada, congelada, sem adição de 

corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio 

de descongelamento, odor forte e 

desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em embalagem 

de polietileno atóxico, resistente, transparente, 

contendo na embalagem a identificação do 

produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de embalagem. 

Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 

da data de entrega. 

PCT 780 8,60 6.708,00 

63 Polpa de Fruta integral de abacaxi (100g): 
Pasteurizada, congelada, sem adição de 

corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio 

de descongelamento, odor forte e 

desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em embalagem 

de polietileno atóxico, resistente, transparente, 

contendo na embalagem a identificação do 

produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de embalagem. 

Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 

da data de entrega 

PCT 780 8,60 6.708,00 

64 Polpa de Fruta integral de maracujá 

(100g): Pasteurizada, congelada, sem adição 

de corantes artificiais e aditivos químicos, 

sabor característico e agradável. Isenta de: 

vestígio de descongelamento, odor forte e 

desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em embalagem 

de polietileno atóxico, resistente, transparente, 

contendo na embalagem a identificação do 

produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de embalagem. 

PCT 780 8,60 6.708,00 
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Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 

da data de entrega. 

65 Polpa de Fruta integral de Laranja (100g): 
Pasteurizada, congelada, sem adição de 

corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio 

de descongelamento, odor forte e 

desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em embalagem 

de polietileno atóxico, resistente, transparente, 

contendo na embalagem a identificação do 

produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de embalagem. 

Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 

da data de entrega. 

PCT 780 8,60 6.708,00 

66 Polpa de Fruta integral de uva (100g): 
Pasteurizada, congelada, sem adição de 

corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio 

de descongelamento, odor forte e 

desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em embalagem 

de polietileno atóxico, resistente, transparente, 

contendo na embalagem a identificação do 

produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de embalagem. 

Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 

da data de entrega. 

PCT 780 8,60 6.708,00 

67 Polvilho Azedo (1kg): Produto amiláceo 

extraído da mandioca. Embalagens de 500g e 

com validade superior a 4 meses a partir da 

data de entrega do produto. Com teor de 

acidez que o classifique como azedo. Não 

conter glúten. Embalagem de polietileno. 

PCT 200 11,30 2.260,00 

68 Ovos: Características técnicas: ovos de 

galinha “tipo grande”, casca lisa. Os ovos 

deverão estar limpos. Não poderão estar 

trincados. Embalagem: em caixas de papelão, 

com registro no Ministério da Agricultura, 

SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 15 

dias a contar a partir da data de entrega. 

DZ 1500 11,40 17.100,00 

69 Peito de frango sem osso (Embalagens 

de1kg): Apresentar-se congelado, embalado 

em saco plástico transparente, atóxico, limpo, 

não violado, resistente, que garantam a 

integridade do produto. A rotulagem deve 

conter no mínimo as seguintes informações: 

peso data de processamento, data de validade, 

carimbo de inspeção estadual ou federal, 

procedência da carne, nome e/ou marca, lote e 

informações nutricionais. Prazo de Validade: 

KG 1000 21,00 21.000,00 
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Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. 

Apresentar em anexo a proposta documentos 

que comprovem a inspeção sanitária dos 

produtos fornecidos pela indústria 

(frigorífico), de acordo com a legislação 

vigente.  
70 Peito de frango Sassame (Embalagens 

de1kg): Apresentar-se congelado, embalado 

em saco plástico transparente, atóxico, limpo, 

não violado, resistente, que garantam a 

integridade do produto. A rotulagem deve 

conter no mínimo as seguintes informações: 

peso data de processamento, data de validade, 

carimbo de inspeção estadual ou federal, 

procedência da carne, nome e/ou marca, lote e 

informações nutricionais. Prazo de Validade: 

Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. 

Apresentar em anexo a proposta documentos 

que comprovem a inspeção sanitária dos 

produtos fornecidos pela indústria 

(frigorífico), de acordo com a legislação 

vigente. 

KG 1000 23,00 23.000,00 

71 Requeijão: Cremoso, com os seguintes 

ingredientes: leite pasteurizado, creme de 

leite, sal e fermento lácteo. Acondicionado em 

vasilhame com tampa que possibilite vedar o 

produto após sua abertura. Embalagem de 

200g. Deve conter a data de validade na 

embalagem do produto. Validade mínima de 

10 dias a partir da data de entrega. 

PT 350 8,60 3.010,00 

72 Requeijão sem Lactose: Cremoso, com os 

seguintes ingredientes: leite desnatado 

pasteurizado, creme de leite pasteurizado, 

cloreto de sódio, enzima lactase, regulador de 

acidez, ácido lático, estabilizante polifosfato 

de sódio e conservador sorbato de potássio. 

Acondicionado em vasilhame com tampa que 

possibilite vedar o produto após sua abertura. 

Embalagem de 180g. Deve conter a data de 

validade na embalagem do produto. Validade 

mínima de 10 dias a partir da data de entrega. 

PT 10 12,50 125,00 

73 Sal Refinado Iodado (1kg): O produto deve 

ser à base de cloreto de sódio e iodeto de 

potássio. Deve estar seco e solto no pacote. 

Não apresentar aspecto úmido.  

 

PCT 

182 2,89 525,98 

74 Uva Passa (250g): Uva passa obtida por perda 

parcial de água da fruta madura (preta); de 

consistência própria e umidade máxima de 

25% p.p; ausência de sujidades, parasitas e 

larvas; acondicionada em saco 

plástico,transparente,atóxico; validade mínima 

de 06 meses após a data de entrega. 

PCT 100 13,00 1.300,00 
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75 Uva Passa Desidratada Branca: Sem 

semente, livre de fungos; embalagem 

hermeticamente fechada e rotulada conforme 

legislação vigente, pacote contendo 250g. 

PCT 100 15,75 1.575,00 

76 Açúcar Mascavo: Produto processado da 

cana de açúcar. Não apresentar sujidade, 

umidade, bolor, rendimento insatisfatório e 

peso insatisfatório. Rico em ferro. 

EMBALAGEM: Deve estar intacta 

acondicionada em pacotes de 1 kg, em 

polietileno leitoso ou transparente contendo o 

número de registro no Ministério da Saúde. 

Apresentar validade superior a 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. 

PCT 156 14,05 2.191,80 

77 Açafrão: Cúrcuma desidratada e moída. Não 

contém glúten. Isento de mofos e umidade. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente e 

não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, 

datas de fabricação e vencimento. Validade 

mínima de 6 (seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. Pacote de 50 gramas. 

PCT 80 7,05 564,00 

78 Colorífico: Colorífico de urucum. Puro, isento 

de sujidades e mofos. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente, não violada, vedado 

hermeticamente, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, número do registro 

no ministério da agricultura, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, 

datas de fabricação e vencimento. Validade 

mínima de 6 (seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. Pacote de 150 gramas. 

PCT 200 4,35 870,00 

79 Farinha de Arroz: Acondicionado em saches 

de embalagem plástica, contendo amido, com 

ingredientes mínimos: sais minerais 

(carbonato de cálcio, fosfato de sódio difásico, 

fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas 

(vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 

pantatênico, vitamina A, vitamina B1, 

vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e 

aromatizante. Embalagem contendo dados do 

produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da 

data de entrega do produto. Embalagem de 

200 g. 

PCT 100 12,50 1.250,00 

80 Farinha de Tapioca: Granulada, natural. 

Embalagem com 1kg. No rótulo deve constar 

a denominação do produto de acordo com sua 

designação ou classificação. As farinhas trarão 

o nome, seguida do nome vegetal comum de 

origem. As seguintes informações deverão ser 

PCT 250 8,20 2.050,00 
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impressas pelo fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto esta 

acondicionado: nome e/ou CNPJ do 

fabricante, marca do produto, endereço, peso, 

composição, data de fabricação ou lote, data 

de validade, Norma(s) vigente(s) e registros 

nos órgãos competentes. Na data da entrega, o 

prazo de validade indicado para o produto, 

não deverá ter sido ultrapassado na sua 

metade, tomando -se como referência, a data 

de fabricação ou lote, impressa na embalagem. 

Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução (ões) 

vigente(s) da ANVISA. 
81 Farinha de trigo para Quibe: Flocos 

pequenos, sem formação de grumos. Isenta de 

sujidades e mofos. Ingredientes: Grãos 

processados de trigo. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente, não violada, contendo 

dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da 

data de entrega do produto. Pacote de 500 

gramas. 

PCT 156 5,20 811,20 

82 Feijão Vermelho: Novo, acondicionado em 

embalagem transparente plástica selecionado e 

rotulado, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, 

isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou 

parasitas e livre de umidade e fragmentos ou 

corpos estranhos, devendo estar 

acondicionado em sacos transparente 

contendo informações nutricionais e prazo de 

validade. Embalagens: acondicionadas em 

embalagens com 1 kg. 

PCT 250 11,00 2.750,00 

83 Fermento Lácteo: Liofilizado, para iogurte 

sabor suave e de consistência. Uso direto. 

cultura liotilizada concentrada cultura com 

cepas de streptococus the rmophilus, 

lactobacilus delbrneckii subsp. bulgaricus. 

utilização iogurtes e b ebidas lácteas 

fermentadas. unidade uc (1 uc para cada 100 

litros de leite). Envelope com no máximo 5 

uc. com data de fabricação não superior a 60 

dias e prazo de validade de no mínimo 1 ano 

PCT 260 6,20 1.612,00 

84 Gelatina: Sem Sabor Sem glúten, sem 

corante, sem sabor. Embalagem de 12g, 

constando identificação do produto, data de 

fabricação, validade. Validade mínima de 6 

meses. 

PCT 4.000 4,00 16.000,00 

85 Leite em Pó Integral Instantâneo 

Vitaminado (400g): Produto resultante da 

desidratação do leite fresco; ASPECTO: po 

fino uniforme, sem grumos, isentos de 

particulas estranhas; cor: branco amarelado; 

PCT 160 21,00 3.360,00 
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odor: suave não ácido, não rançoso, sem 

odores estranhos, semelhante ao leite fluido; 

sabor: suave, não ácido, não rançoso. leite em 

pó integral, mix vitaminico contendo, Ferro, 

Cobre, Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, 

Fluor, Selênio e vitamina A, C, D, E, B1, B2, 

B6, B9 (Acido Fólico), B12, H, K, PP, 

Pantotenico de Calcio e Lecitina de Soja. 

Matéria gorda (%M/M): maior ou igual a 

26,0; umidade (%m/m): max 3,5; o leite em 

pó deverá estar de acordo com as 

especificações gerais do regulamento técnico 

de identidade e qualidade de leite em pó, 

fixada pela portaria nº 369, de 04/09/1997, 

maa. embalagem a embalagem primária do 

produto deve ser polipropileno aluminizado, 

Instruções que devem constar no 

rotulo/embalagem primária: data de fabricação 

e lote; data de validade; nome e origem do 

produto; dados da empresa fabricante; peso 

líquido; informações uteis sobre conservação e 

manuseio do produto. o produto deverá ter no 

minimo oito meses de validade no ato da 

entrega do produto. 
86 Linhaça: Sementes de linhaça marrom ou 

dourada puras, livres de sujidades e 

contaminastes. Embalagem: 200 g Data de 

fabricação: Máximo de 30 dias. Data de 

validade: Mínimo de 6 meses. 

PCT 120 10,00 1.200,00 

87 Louro: Folha de louro desidratada. Isenta de 

sujidades, mofos. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente, resistente, não violada. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da 

data de entrega do produto. Pacote de 20 a 30 

gramas. 

PCT 200 3,90 780,00 

88 Macarrão de Arroz: Macarrão de arroz tipo 

Pene. Tendo como ingredientes apenas farinha 

de arroz, corantes naturais cúrcuma, urucum e 

emulsificante. Pacotes de 500g. 

PCT 800 7,73 6.184,00 

89 Macarrão com ovos: Tipo letrinhas. 

Enriquecido com ferro e ácido fólico. 

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais. 

Após cozimento manter-se solto com o sabor e 

odor característico. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente e não violada, contendo 

dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da 

data de entrega do produto. Pacote de 500 

gramas. 

PCT 80 4,99 399,20 
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90 Manteiga extra com sal: Consistência sólida, 

pastosa à temperatura de 20°C, textura lisa e 

uniforme, sem manchas ou pontos de 

coloração, sabor suave e característico, sem 

odor e sabor estranho. Registro no SIF. 

Ingredientes: Creme de leite pasteurizado e 

sal. Produto de no mínimo 04 (quatro) meses a 

contar da data de entrega do produto. 

Embalagem em tablet de 200 gramas.  

 

PT 

150 12,20 1.830,00 

91 Manjericão desidratado: Folha de 

manjericão picada e desidratada. Isento de 

mofos e umidade. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente e não violada, contendo 

dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da 

data de entrega do produto. Pacote de 7 a 20 

gramas. 

PCT 120 14,20 1.704,00 

92 Milho verde congelado: Tamanho e 

coloração padrão e uniformes. Embalagem 

atóxica, hermeticamente selada, contendo 

dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da 

data de entrega do produto. Pacotes de 300 

gramas. 

PCT 120 4,80 576,00 

93 Pão tipo bisnaguinha 50 gramas: Preparado 

a partir de matérias-primas sãs, de primeira 

qualidade, isentas de matéria terrosa e 

parasitas e em perfeito estado de conservação. 

Ingredientes mínimos: Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 

glúten, gordura/ óleo vegetal, sal, conservante, 

entre outros ingredientes permitidos na 

legislação vigente que não descaracterizem o 

produto. Produção conforme normas da 

ANVISA e as legislações vigentes. 

Embalagem: Saco de polietileno, transparente, 

atóxico, resistente, termossoldado, 

devidamente identificado. Validade: 07 dias. 

Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, 

com odor e sabor desagradável, presença de 

fungos e não será permitida a adição de 

farelos e de corantes de qualquer natureza em 

sua confecção. 

UN 4650 0,60 2.790,00 

94 Pão Francês aproximadamente 80gr: 
Preparado a partir de matérias-primas sãs, de 

primeira qualidade, isentas de matéria terrosa 

e parasitas e em perfeito estado de 

conservação. Ingredientes: Farinha de trigo, 

água, sal, fermento biológico e melhorador 

mde farinha, conservante, entre outros 

UN 4650 0,60 2.790,00 
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ingredientes permitidos na legislação vigente 

que não descaracterizem o produto. Produção 

conforme normas da ANVISA e as legislações 

vigentes. Embalagem: Saco de polietileno, 

transparente, atóxico, resistente, 

termossoldado, devidamente identificado. 

Validade: 07 dias Será rejeitado o pão 

queimado ou mal cozido, com odor e saber 

desagradável, presença de fungos e não será 

permitida a adição de farelos e de corantes de 

qualquer natureza em sua confecção. 
95 Pão de Forma: Massa leve, farinha de 

trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal 

e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. 

Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, 

com odor e sabor desagradável, presença de 

fungos e não será permitida a adição de 

farelos e de corantes de qualquer natureza em 

sua confecção. Isento de parasita, sujidades, 

larvas e material estranho. Acondicionado em 

embalagem de polietileno resistente e atóxico 

com 10 unidades cada. Contendo na 

embalagem a identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade, data de 

embalagem, peso líquido. Validade mínima de 

05 (cinco) dias a contar no ato da entrega. 

Unidade utilizada: pacote de 500 g. 

PCT 550 8,60 4.730,00 

96 Polvilho Doce: Produto amiláceo extraído da 

mandioca que sofreu processo de fermentação, 

deve ser fabricadas a partir de matérias primas 

sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e 

parasitas. Sob a forma de pó deve produzir 

ligeira crepitação quando comprimido entre os 

dedos. - deverá apresentar validade mínima de 

06 (seis) meses. Pacote com 500gr. 

PCT 180 7,80 1.404,00 

97 Queijo Mussarela Fatiado: Fabricado com 

leite pasteurizado Manipuladas em condições 

higiênicas satisfatórias. Embalagem integra, 

na embalagem deverá constar data da 

fabricação data de validade e número do lote 

do produto. Validade mínima de 6 meses na 

data da entrega. O produto deve apresentar cor 

branca à amarelada, uniforme, segundo o 

conteúdo de umidade, matéria gorda e grau de 

maturação. Odor: Láctico, pouco perceptível. 

Embalagem: 500g. 

PCT 250 25,30 6.325,00 

98 Queijo Ralado: Queijo tipo ralado, de boa 

qualidade, condicionado em embalagens de 

50g. O produto a ser entregue deverá estar 

identificado na embalagem, devendo constar 

rotulagem de acordo com a legislação vigente. 

PCT 150 8,20 1.230,00 

99 Ricota Fresca: Com odor característico, sem 

umidade e manchas de fungos. De acordo com 

a legislação sanitária e Ministério da 

PCT 200 25,30 5.060,00 
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Agricultura, contendo na embalagem o SIF, 

nome e composição do produto, lote, data de 

fabricação e validade, condições de 

armazenamento. Embalagem contendo 

aproximadamente de 200 a 400 gramas. 

Validade mínima de 30 dias a partir da data de 

entrega. 
 
 

 

TOTAL MÁXIMO R$ 756.377,89 
 
 
 

 

 
 

 

 

Leoberto Leal/SC, 11 de janeiro de 2023. 
 
 

 

VITOR NORBERTO ALVES 
 Prefeito Municipal 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL 

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HERBERTO ROBERTO MARIAN  
 

RUA MAINOLVO LEHMKUHL 20 - CENTRO 

LEOBERTO LEAL - SC – CEP: 88 445-000 
FONE: 48 3268 1212 

CNPJ: 82.924.390/0001-50 

gabinete@leobertoleal.sc.gov.br – www.leobertoleal.sc.gov 

 
ANEXO II 

 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

 

 
 

 
Declaramos para fins de participação no Processo Licitatório nº 001/2023, 
modalidade Pregão Presencial nº 001/2023, que a Empresa 

............................................., CNPJ nº ........................, cumpre o disposto 
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não tem em 

seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, 
insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos.  
 
A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante 

a vigência do contrato acarretará em rescisão deste, conforme determina à 
Lei nº 9.854/99 e o inciso V do artigo 13 do Decreto nº 3.555/2000.  

 
 
......................., .................... de ................................. de ...................  
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 
 

 
Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

        PROCESSO Nº 001/2023 
 

 

 

.............................................................., inscrito no CNPJ nº 

........................................., por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr (a).........................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº................................. e do CPF nº......................................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso I, “a” do art. 54, da Constituição 
Federal, bem como incisos I, “a”, II, “a”, do art. 43 da Constituição do Estado 
de Santa Catarina, que não possui agente político detentor de mandato 

eletivo integrando seu quadro social.   
 

 

 

 

 

........................................................... 
 

(data) 
 

 
 

............................................................. 

 
(representante legal) 
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ANEXO IV 

 
 

PROCURAÇÃO 

 
 

Eu, ................................................... (sócio proprietário), residente na rua 
........................................................, na cidade de ..........................., 
portador da RG ............................. e CPF............................................, 

venho através desta, nomear o 
Senhor(a)......................................................, portador do 

RG...................................., residente a 
rua............................................................., nº.............., como meu 
bastante procurador, para o fim especial de representar a empresa 

............................................................, situada a 
rua(Avenida)..................................., nº...., na cidade de 
..............................................................., Estado de 

...................................., CNPJ....................................... e Inscrição 
Estadual............................................., junto a Prefeitura Municipal de 

Leoberto Leal/SC, no Processo Licitatório nº 001/2023, Modalidade Pregão 
Presencial nº 001/2023, para efetuação de lances de preços e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa acima citada, 

inclusive para assinatura da Ata de Registro de Preços.  
 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 
.......................................(cidade), data(dia, mês e ano)....................  
 

Obs: Deverá ser autenticada em tabelião de notas.  
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(Modelo – deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou 
razão social da empresa licitante) 
 

 

 

À Prefeitura Municipal de Leoberto Leal 

Leoberto Leal - SC 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

 

 

                 Vimos pela presente apresentar a V.Sª., nossa documentação 

referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os 

requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer 

erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da 

mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação. 

 

Leoberto Leal/SC, ................ de ................ de 2023. 

 

 

 (Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 
Representante Legal ou do Procurador) 
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ANEXO VI 

 
 

DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS  

 

 
Nome da Empresa: 

Nome: representante da Empresa que vai assinar a Ata de Registro de 

Preços e o Contrato (proprietário) 

RG: 

CPF: 

Endereço residencial do representante (proprietário) 

Rua: 

CEP: 

Cidade: 

Estado: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Rua: 

CEP: 

Cidade: 

Estado: 
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ANEXO VII 

 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº..../2023 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LEOBERTO LEAL, 
CONFORME ANEXO I, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023. 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2023, nos termos do 
artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a Pregoeira e a Equipe de 
Apoio, designados através da Portaria nº 019/2023, de 10 de janeiro de 

2023, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de 
Preços e os Documentos de Habilitação visando o REGISTRO DE PREÇOS 

para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios para os 
alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de Ensino de Leoberto Leal, conforme Anexo I, que acompanha este edital. 

 
EMPRESA ............................ (Nome da empresa), com sede na(citar o 

endereço), representada neste ato, por seu representa legal, o 
senhor......................, CIC nº........., VENCEDORA DOS 
ITENS................................  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 
 

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto, eventuais 
aquisições parceladas de gêneros alimentícios para os alunos da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Leoberto 
Leal, conforme Anexo I, do edital de Pregão Presencial nº 001/2023, a 
contar da assinatura da presente Ata.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA. 

 
 

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigorará pelo período de 12 
(doze) meses.  
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO. 
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As proponentes registradas para os itens cotados são as seguintes: 
 

GRUPO I - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 
 

Item Descrição dos Gêneros Alimentícios Unid Quant. Valor 

Unitário 

Valor 

total 

Marca Empresa 

Vencedora 

01 Alho (200g): Características técnicas: 

tipo extra, grupo roxo, subgrupo nobre, 

classe 5. Deverá ser acondicionado em 

embalagem confeccionada em material 

apropriado e atóxico, com pelo menos a 

face principal transparente e incolor, de 

modo a permitir a perfeita visualização do 

produto. Pacotes de 200 g. 

PCT 140     

02 Abobora Menina: De 1ª qualidade, 

coloração verde escuro firme, uniformes,  

isentas de enfermidades, material terroso, 

sem danos físicos e mecânicos oriundos de 

manuseio e transporte, de colheita recente, 

sem sinais de apodrecimento, de boa 

aparência e de tamanho médio. 

Acondicionados em sacos plásticos 

transparentes ou sacos telados. 

KG 150     

03 Aipim Descascado Congelado: Tipo 

branca, de primeira, raízes grandes no grau 

normal de evolução no tamanho, sabor e 

cor próprios da espécie, uniformes, sem 

ferimento ou defeitos, não fibrosa, livre de 

terra e corpos estranhos. Embalagens: 

acondicionadas em embalagens 

transparentes de1kg de conteúdo útil 

devendo conter etiquetas com informações 

nutricionais a data de validade e 

fabricação. 

KG 351     

04 Ameixa Seca (250g): Ameixa preta 

seca; obtida de frutas maduras, inteiras, 

limpas e desidratadas; livre de 

fermentações, manchas ou defeitos; 

acondicionada em lata com tratamento 

interno, com validade mínima de 06 meses 

a contar da data de entrega; 

acondicionadas em sacos plástico 

transparente devidamente rotulada e 

acondicionada. 

PCT 100     

05 Açúcar Branco Refinado PCT de (5kg): 
O produto referido deve apresentar cor 

branca, deve estar seco e solto no pacote. 

O produto deverá ser processado com 

moagem refinada, amorfo, isento de 

fermentações, de matérias terrosas, de 

parasitas e detritos de animais ou vegetais, 

tendo aspecto próprio do tipo do açúcar, 

cor própria, cheiro próprio e sabor doce. 

PCT 260     
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Deve constar no rótulo açúcar refinado 

especial e registro do produto no 

Ministério da Saúde. O produto deverá ter 

data de fabricação de no Maximo 30 dias. 

Sua embalagem não deve apresentar 

perfurações. 
06 Água Mineral: 20 litros sem a bombona. UN 210     

07 Aletria (500g): Cabelo de anjo com ovos 

deverá ser fabricadas a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isentas de matérias 

terrosas, parasitos e larvas, com mínimo 

correspondente a 0,045g de colesterol por 

quilo, na embalagem não poderá haver 

mistura de outros tipos de macarrão. O 

referido produto deve ser à base de farinha 

de trigo. Não deve apresentar cor 

esverdeada, com pontos brancos e cinza 

(mofo). Deve ser inteiro e firme sem pó 

branco, solto no pacote. O produto deverá 

ter data de fabricação de no máximo 30 

dias. Sua embalagem não deve apresentar 

perfurações. 

PCT 290     

08 Amido de milho (1 Kg): Produto 

amiláceo extraído de milho. Deve ser 

fabricadas a partir de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de matéria terrosa e de 

parasitos. Não poderá apresentar umidade, 

fermentação ou ranço. Deve produzir 

ligeira crepitação quando comprimido 

entre os dedos. Não deverá apresentar 

resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não 

característico. Embalagem: Deve estar 

intacta, vedada, acondicionada em sacos 

plásticos reforçados ou caixas, com peso 

liquido de 1Kg. Prazo de Validade: 

Mínimo de 3 meses a partir da data de 

entrega. A rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes informações: nome 

e/ou marca, ingredientes, data de validade, 

lote e informações nutricionais. 

PCT 150     

09 Arroz Branco (1kg): O produto referido 

deve ser branco polido, não parboilizado. 

Não deve apresentar manchas escuras, 

brancas avermelhadas e/ou esverdeadas. 

 

PCT 

100     

10 Arroz Branco (5kg): O produto referido 

deve ser branco polido, não parboilizado. 

Não deve apresentar manchas escuras, 

brancas avermelhadas e/ou esverdeadas. 

 

PCT 

185     

11 Arroz Integral (1kg) – características 

técnicas: classe: longo, fino, tipo I 

integral.Rico em minerais, óleos 

essenciais, vitaminas B1, B2, E, Cálcio, 

Fósforo e Magnésio. A cada 50g o produto 

PCT 100     
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deve conter 21% de fibra, 2% de gordura e 

0% de gordura trans O produto não deve 

apresentar mofo, substâncias nocivas, 

preparação final dietética inadequada 

(empapa mento). Embalagem: deve estar 

intacta, em polietileno, transparente, 

atóxico. Prazo de validade mínimo 12 

meses a contar a partir da data de entrega. 
12 Arroz tipo I (5kg): O produto deve ser 

parboilizado, longo, fino e polido tipo 1, 

sem glúten, contendo no mínimo 90% de 

grãos inteiros. Não deve apresentar 

manchas escuras, brancas avermelhadas e 

ou esverdeadas. 

 

PCT 

250     

13 Arroz tipo I (1kg): O produto deve ser 

parboilizado, longo, fino e polido tipo 1, 

sem glúten, contendo no mínimo 90% de 

grãos inteiros. Não deve apresentar 

manchas escuras, brancas avermelhadas e 

ou esverdeadas. 

 

PCT 

100     

14 Aveia em Flocos Finos (250g): Produto 

resultante da moagem de grãos de aveia 

após limpeza e classificação. Com dizeres 

de rotulagem, data de validade, conforme 

legislação vigente.  

PCT 195     

15 Aveia em Flocos Finos (1Kg): Produto 

resultante da moagem de grãos de aveia 

após limpeza e classificação. Com dizeres 

de rotulagem, data de validade, conforme 

legislação vigente.  

PCT 100     

16 Amendoim Torrado: Amendoim torrado 

sem sal, sem pele 100% natural,pacote de 

500 gr. constituídos de grãos inteiros, de 

primeira qualidade, sem fermentação e 

mofo, isenta de sujeiras, parasitas e larvas. 

Validade mínima de 03 meses a partir da 

data de entrega. 

PCT 100     

17 Banha de Porco: Banha de porco 

inspecionada pelo ministério da agricultura 

e com selo do SIF, embalagem em pacote 

de 1 kg cada. 

PCT 100     

18 Banana Branca: A fruta deve estar firme, 

sem rachaduras e manchas marrons de 

tamanho médio sem sinais de 

apodrecimento e com boa aparência. Em 

grau de maturação inicial, de tamanho 

médio (aproximadamente 0,60g a 

unidade). 

KG 1220     

19 Batata Inglesa: Tamanho médio, casca 

lisa sem sinais de apodrecimento. Deve 

apresentar as características do cultivar 

bem definidas, estar fisiologicamente bem 

desenvolvida, bem formada, limpa, com 

coloração própria, livres de danos 

KG 200     
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mecânicos, fisiológica, pragas e doenças e 

estar em perfeito estado de conservação e 

maturação acondicionadas em sacos 

telados. 
20 Bebida Láctea (Sabor morango 1L): 

Com consistência cremosa ou líquida, 

acondicionada embalagem de saco plástico 

de polietileno de alta densidade (PEAD). 

Ingredientes obrigatórios: leite 

pasteurizado; soro de queijo pasteurizado e 

desnatado, açúcar, polpa de fruta, fermento 

lácteo, e estabilizante. A rotulagem deve 

conter no mínimo as seguintes 

informações: peso data de processamento, 

data de validade, ingredientes, carimbo de 

inspeção estadual ou federal, procedência, 

nome e/ou marca, lote e informações 

nutricionais. Validade mínima de 20 

(vinte) dias a partir da data de entrega. 

L 1000     

21 Cacau em pó (1 kg): Cacau em pó 

solúvel, sem adição de misturas e açúcar, 

no momento da entrega o produto deverá 

ter o mínimo 6 meses de 

validade.Embalagem: Deve estar intacta, 

acondicionada em polietileno, latas de 

flandres ou potes plásticos bem vedados. A 

rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e 

informações nutricionais.  

 

PCT 

100     

22 Cacau em pó (200 g): Cacau em pó 

solúvel, sem adição de misturas e açúcar, 

no momento da entrega o produto deverá 

ter o mínimo 6 meses de 

validade.Embalagem: Deve estar intacta, 

acondicionada em polietileno, latas de 

flandres ou potes plásticos bem vedados. A 

rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e 

informações nutricionais.  

 

PCT 

 

120 

    

23 Café (500g): Torrado e moído produto de 

1º qualidade; não contém glúten; embalado 

a vácuo, selo de pureza emitido pela 

Associação Brasileira da Indústria do Café 

– ABIC; validade 90 dias após o 

empacotamento; rotulagem segundo os 

padrões da Resolução nº 259 de 

20/09/2002 do MS. 

PCT 200     

24 Canela em pó (30g): Produto alimentício 

em pó fino, puro. Deve apresentar 

coloração marrom claro, cheiro aromático 

e sabor característico de canela. 

Embalagem plástica íntegra, atóxica. 

PCT 100     
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Rótulo com indicação do fabricante, 

produto, peso, ingredientes, data de prazo 

de validade e demais especificações 

exigidas na legislação vigente. Livre de  

insetos e fungos. Registro no órgão 

competente. 
25 Canjica de Milho (500g): Branca, tipo 01, 

despeliculada. Produto proveniente de 

grãos sadios de milho e em bom estado de 

conservação, não danificados por insetos 

ou fungos. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente, validade mínima de 06 

(seis) meses. Embalada em pacote plástico 

transparente, resistente, não violado.  

PCT 200     

26 Canjiquinha de Milho (500g): 
Canjiquinha de milho amarelo tipo 01, 

embalados em pacotes transparentes. Prazo 

mínimo de validade 06 meses. Apresentar 

duas amostras na embalagem original 

devidamente identificada, com rótulo 

contendo todas as especificações do 

produto de acordo com a legislação 

vigente. 

PCT 200     

27 

 
Carne Músculo Bovino Moído (Pacote 

de 1 kg): Peça de carne magra. 

Características Técnicas: Carne moída, 

sem osso, limpa, sem nervos, tendões e, 

homogeneizada. Deve ter Certificado de 

Inspeção Estadual ou Federal. Embalagem 

primária: Sacos de polipropileno 

devidamente congelada, identificados com 

rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de 

acordo com a Legislação vigente. 

KG 1795     

28 Carne Bovina Patinho Isca (Pacotes de 

1kg): Características Técnicas: Recortes 

de patinho medindo mínimo de 02 cm e no 

máximo 3 cm, sem osso, limpa, sem 

nervos, tendões e aponevroses, 

homogeneizada. Deve ter Certificado de 

Inspeção Estadual ou Federal. Embalagem 

primária: Sacos de polipropileno 

devidamente congelada, identificados com 

rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de 

acordo com a Legislação vigente. 

 

KG 

1500     

29 Carne Bovina Músculo (Pacotes de 

1kg): Recorde de músculo medindo de 02 

cm e no máximo 3 cm, sem osso, limpa , 

sem nervos, tendões, aponevroses, 

homogeneizada e sem capa de gordura. 

Deve ter Certificado de Inspeção Estadual 

ou Federal. Embalagem primária: Sacos de 

polipropileno devidamente congelada, 

devidamente identificados com rótulo 

impresso ou etiqueta adesiva, de acordo 

KG 1500     
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com a Legislação vigente. 

30 Carne Bovina Acém (Pacotes de 1kg): 
Tiras de acém de até 3 cm. Produto obtido 

de animal sadio, abatido sob inspeção 

sanitária insento de gorduras, perfurações, 

coágulos, sujidades, parasitas e larvas. 

Embalagem primária: Sacos de 

polipropileno devidamente congelada, 

devidamente identificados com rótulo 

impresso ou etiqueta adesiva, de acordo 

com a Legislação vigente. 

KG 1500     

31 Carne Bovina Paleta (Pacotes de 1kg): 
Tiras de no Maximo 3 cm congelada 

dianteira,sem osso,tipo paleta produto 

obtido de animal sadio, abatido sob 

inspeção sanitária insento de gorduras, 

perfurações, coágulos, sujidades, 

parasitas e larvas. Embalagem primária: 

Sacos de polipropileno devidamente 

congelada, devidamente identificados com 

rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de 

acordo com a Legislação vigente. 

KG 1500     

32 Carne Suína Paleta Tipo Isca (Pacotes 

de 1 kg): Características Técnicas: 

Recortes de carne suína medindo mínimo 

de 02 cm e no máximo 3 cm, sem osso, 

limpa, sem nervos, tendões e aponevroses, 

homogeneizada. Deve ter Certificado de 

Inspeção Estadual ou Federal. Embalagem 

primária: Sacos de polipropileno 

devidamente congelada, identificados com 

rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de 

acordo com a Legislação vigente. 

KG 1500     

33 Carne Suína Lombo (Pacotes de 1 kg): 
Características Técnicas: Recortes de carne 

suína medindo mínimo de 02 cm e no 

máximo 3 cm, sem osso, limpa, sem 

nervos, tendões e aponevroses, 

homogeneizada. Deve ter Certificado de 

Inspeção Estadual ou Federal. Embalagem 

primária: Sacos de polipropileno 

devidamente congelada, identificados com 

rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de 

acordo com a Legislação vigente. 

KG 1500     

34 Carne Suína Pernil Tipo cubos (Pacotes 

de 1 kg): Características Técnicas: 

Recortes de carne suína medindo mínimo 

de 02 cm e no máximo 3 cm, sem osso, 

limpa, sem nervos, tendões e aponevroses, 

homogeneizada. Deve ter Certificado de 

Inspeção Estadual ou Federal. Embalagem 

primária: Sacos de polipropileno 

KG 1500     



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL 

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HERBERTO ROBERTO MARIAN  
 

RUA MAINOLVO LEHMKUHL 20 - CENTRO 

LEOBERTO LEAL - SC – CEP: 88 445-000 
FONE: 48 3268 1212 

CNPJ: 82.924.390/0001-50 

gabinete@leobertoleal.sc.gov.br – www.leobertoleal.sc.gov 

devidamente congelada, identificados com 

rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de 

acordo com a Legislação vigente. 
35 Peixe (Filé de Tilápia): De 1ª qualidade, 

sem pele, sem couro, espinhas ou escamas, 

in natura, congelado em pacotes de 500g, 

com validade de 1 ano e temperatura de 

conservação de no mínimo -18° c. Pacotes 

acomodados em caixas de papelão em 

perfeitas condições estruturais, 

padronizadas e lacradas. O produto deverá 

ser isento de substâncias estranhas que 

sejam impróprias ao consumo e que 

alterem suas características naturais. 

Pacotes deverão ser rotulados conforme 

legislação vigente, contendo a data de 

processamento e validade, o nº de registro 

no órgão competente e os valores 

nutricionais. Apresentar ficha técnica 

assinada pelo responsável técnico da 

empresa. O produto deverá ser entregue 

congelado. 

KG 620     

36 Cebola: De tamanho médio, deve 

apresentar as características do cultivar 

bem definidas, estar fisiologicamente bem 

desenvolvida, bem formada, limpa, com 

coloração própria, livres de danos 

mecânicos, fisiológica, pragas e doenças e 

estar em perfeito estado de conservação e 

maturação. Acondicionadas em sacos 

telados ou transparentes. 

KG 220     

37 Cereal de Milho (Sucrilho) 1kg: Flocos 

de milhos naturais, SEM ADIÇÃO DE 

AÇÚCAR, flocos de milho, composto por 

nutrientes essenciais como Zinco, 

Vitamina A, Vitamina C e Ferro, 

embalagem íntegra. Validade mínima de3 

meses a partir da data de entrega. A 

rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações nome ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e 

informações nutricionais. Deve estar 

armazenado em embalagem transparente e 

atóxico contendo data de fabricação, lote e 

data de validade, informações nutricionais 

e ingredientes. 

KG 240     

38 Coco Ralado: Seco sem açúcar. 

Parcialmente desengordurado com teor 

mínimo de lipídio de 3g em 100 gr. 

Embalagem de 100g. 

PCT 180     

39 Sobrecoxa de Frango sem osso 

(Embalagem de 1kg): Congelada, in 

natura. A ave deve ter contornos definidos, 

firmes e sem manchas, pele aderente. Com 

KG 1795     
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aspecto, cor e cheiro característicos. Não 

deve apresentar sujidades, penas e carcaça. 

Livre de parasitas, micróbios e qualquer 

substância nociva. Embalagem: deve estar 

intacta, polietileno, transparente, atóxica. 

Na embalagem deve conter as seguintes 

informações: identificação da empresa, 

peso, data de processamento e data de 

validade, identificação do tipo de carne, 

carimbo de inspeção estadual ou federal. 

Prazo de validade mínimo 03 meses a 

contar a partir da data de entrega. 

Apresentar em anexo à proposta, 

documentos que comprovem a inspeção 

sanitária dos produtos fornecidos de 

acordo com a legislação vigente. 
40 Polpa de Tomate (340 g): Concentrado 

produto resultante da concentração da 

polpa de tomate por processo tecnológico; 

preparado com frutos maduros 

selecionados sem pele, sem sementes e 

corantes artificiais, isento de sujidades e 

fermentação; validade mínima 8 meses a 

contar da entrega. 

 

LATA 

360     

41 Farina de Mandioca (1kg): 
Características técnicas: Farinha de 

mandioca seca e torrada, subgrupo fina, 

classe branca, tipo 1, isenta de matéria 

terrosa, parasita e umidade. Deve 

apresentar coloração homogênea e 

ausência de odores. Embalagem: pacotes 

de polietileno atóxico transparente, 

termossoldado. 

PCT 156     

42 Fubá de Milho Médio (500g): Produto 

obtido a partir da moagem do grão de 

milho, enriquecido com ferro e acido 

fólico. Validade mínima de 05 (cinco) 

meses. Embalado em pacotes plásticos, 

atóxicos, limpos, não violados, resistentes 

e transparentes. (obs: não é flocos de milho 

pré cozido). 

PCT 312     

43 Fubá de Milho Médio (1Kg): Produto 

obtido a partir da moagem do grão de 

milho, enriquecido com ferro e acido 

fólico. Validade mínima de 05 (cinco) 

meses. embalado em pacotes plásticos, 

atóxicos, limpos, não violados, resistentes 

e transparentes. (obs: não é flocos de milho 

pré cozido). 

PCT 312     

44 Farinha de Trigo Especial (5kg): O 

produto referido deve ser de boa 

qualidade, embalagem de papel ou filme 

flexível de polipropileno transparente, 

apresentar cor branca clara, deve estar 

 

PCT 

340     
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solto e seco no pacote. Sua embalagem não 

deve apresentar perfurações e prazo de 

validade de no mínimo 6 meses. 
45 Farinha de trigo integral (1kg): Fina, de 

1ª qualidade, com no mínimo 6g de fibra 

alimentar em 50g do produto seco. 

Embalagem primaria: sacos de papel. 

prazo mínimo de validade: 6 meses 

PCT 195     

46 Feijão Carioca: Proveniente de safra 

nova, tipo 1, limpo, sem mistura de grãos, 

grãos inteiros, com o máximo de defeitos 

leves de 2,5% (mofados, quebrados, outros 

grãos, germinados, etc.) conforme o 

ministério da agricultura e abastecimento. 

Isento de materiais terrosos, sem sujidades 

de larvas ou parasitas ou detritos de 

origem animal ou vegetal, grãos ardidos, 

podres, enrugados ou mofados, sendo 

polido com glicose, óleos vegetais 

comestíveis ou outras substâncias 

comestíveis, desde que não exceda 5% da 

concentração. A produção entregue deve 

ser da última safra. Validade mínima de 4 

meses a partir da entrega. Atender NTA 12 

e 14. Acondicionados em embalagens com 

1kg. 

PCT 250     

47 Feijão Preto: Novo, acondicionado em 

embalagem transparente plástica 

selecionado e rotulado, grãos inteiros, 

aspecto brilhoso, liso, isento de matéria 

terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre 

de umidade e fragmentos ou corpos 

estranhos, devendo estar acondicionado 

em sacos transparente contendo 

informações nutricionais e prazo de 

validade. Embalagens: acondicionadas em 

embalagens com 1 kg. 

PCT 1000     

48 Fermento Biológico instantâneo seco 

(125g): Embalado a vácuo, o produto 

referido deve apresentar cor branca, clara, 

deve estar solto e seco na lata. Validade de 

no mínimo 45 dias. 

PCT 300     

49 Fermento Químico (250g): O produto 

referido deve apresentar cor branca, clara, 

deve estar solto e seco na lata. O produto 

deve ser formado de substâncias químicas 

que por influência do calor e/ou umidade, 

produz desprendimento gasoso capaz de 

expandir massas elaboradas com farinhas, 

amidos ou féculas, aumentando-lhes o 

volume e a porosidade, contendo 

bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e 

fosfato monocásico. Sua embalagem não 

deve apresentar perfurações. 

PCT 200     
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50 Grão de Bico (500g): Constituído de 

grãos maduros, secos, tamanho e coloração 

uniformes (cor creme), sem manchas, 

isento de materiais terrosos, sujidades e 

mistura de outras variedades e espécies. 

Embalagem plástica de 500g. validade 

mínima 06 meses.  

PCT 250     

51 Laranja: De tamanho médio (60g), deve 

apresentar as características bem definidas, 

estar fisiologicamente desenvolvidas 

firmes e maduras, bem formadas, limpas, 

sadias, com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, pragas, doenças e estar 

em bom estado de conservação. 

KG 1060     

52 Leite Longa Vida Integral (1L): A data 

de fabricação do referido produto deve ser 

de no mínimo 30 dias posterior à data de 

entrega do mesmo. 

 

L 

4000     

53 Leite 0 (zero) Lactose: Leite UHT 

semidesnatado para dietas com restrição de 

lactose. Ingredientes: leite semidesnatado, 

enzima lactase e estabilizantes. 

Embalagem tetrapak de 1 litro, e registro 

no Ministério da Agricultura. 

L 120     

54 Leite em Pó Zero Lactose: Instantâneo, 

de 1ª qualidade. Acondicionada em 

embalagem hermeticamente fechada, 

empilhável, poliéster metalizado, resistente 

e termosodavel, com 380g. Deve conter os 

seguintes ingredientes: leite integral, 

enzima lactase, vitaminas A, E e D, e 

emulsificante lecitina de soja. Deve conter 

na embalagem externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número do lote, quantidade 

do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura. Validade 

mínima de 10 meses a partir da data de 

entrega. 

PCT 10     

55 Lentilha (500g): Tipo I - Classe média, 

nova, de 1ª qualidade, sem a presença de 

grãos mofados e/ou carunchados, em 

embalagem plástica resistente e 

transparente. Fabricação: máximo de 30 

dias. Validade: mínimo de 10 meses. 

PCT 234     

56 Maça: De tamanho médio (60g): deve 

apresentar as características bem definidas, 

estar fisiologicamente desenvolvidas 

firmes e maduras, bem formadas, limpas, 

sadias, com coloração própria, livres de 

danos mecânicos, pragas, doenças e estar 

em bom estado de conservação. 

KG 1060     
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57 Macarrão sem ovos Tipo Parafuso 

(1kg): O referido produto deve ser à base 

de farinha de trigo com glúten. Não deve 

apresentar cor esverdeada, com pontos 

brancos e cinza (mofo). Deve ser inteiro, 

firme e solto no pacote. Sem pó branco. 

 

PCT 

600     

58 Macarrão Integral tipo Parafuso (500g): 
produto obtido de farinha de trigo 100% 

integral e água. As massas devem ser 

fabricadas a partir de matérias primas 

limpas, isentas de materiais terrosos e de 

parasitas. Teor mínimo de fibras de 5,5 g 

de fibra alimentar por 100g de produto. O 

produto devera estar em conformidade 

com as leis especificas vigentes. 

PCT 312     

59 Milho para Pipoca: Tipo 1, classe 

amarelo, grupo duro, embalados em 

pacotes transparentes de 500g. Prazo 

mínimo de validade: 06 (seis) meses. 

Identificada, com rótulo contendo todas as 

informações do produto de acordo com a 

legislação vigente. 

PCT 100     

60 Óleo de Soja (900ml): O produto referido 

deve ser à base de soja. Sua embalagem 

não deve se apresentar amassada, 

enferrujada ou estufada. 

 

L 

390     

61 Orégano Desidratado (10g): Deve ser 

constituído de folhas sãs, limpas e 

desidratadas, acondicionado em saco 

plástico transparente, atóxico, resistente e 

hermeticamente vedado. Deve apresentar 

coloração verde pardacenta, aspecto, 

cheiro e sabor característico. Embalagens: 

com dizeres de rotulagem, data de 

validade, conforme legislação vigente. 

Legislação: Resolução - RDC nº 276, de 

22 de setembro de 2005.  

PCT 300     

62 Polpa de Fruta integral de acerola 

(100g): Pasteurizada, congelada, sem 

adição de corantes artificiais e aditivos 

químicos, sabor característico e agradável. 

Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer 

substância contaminante. Acondicionada 

em embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, contendo na 

embalagem a identificação do produto, 

peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de 

inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. 

PCT 780     
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63 Polpa de Fruta integral de abacaxi 

(100g): Pasteurizada, congelada, sem 

adição de corantes artificiais e aditivos 

químicos, sabor característico e agradável. 

Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer 

substância contaminante. Acondicionada 

em embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, contendo na 

embalagem a identificação do produto, 

peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de 

inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega 

PCT 780     

64 Polpa de Fruta integral de maracujá 

(100g): Pasteurizada, congelada, sem 

adição de corantes artificiais e aditivos 

químicos, sabor característico e agradável. 

Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer 

substância contaminante. Acondicionada 

em embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, contendo na 

embalagem a identificação do produto, 

peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de 

inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. 

PCT 780     

65 Polpa de Fruta integral de Laranja 

(100g): Pasteurizada, congelada, sem 

adição de corantes artificiais e aditivos 

químicos, sabor característico e agradável. 

Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer 

substância contaminante. Acondicionada 

em embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, contendo na 

embalagem a identificação do produto, 

peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de 

inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. 

PCT 780     

66 Polpa de Fruta integral de uva (100g): 
Pasteurizada, congelada, sem adição de 

corantes artificiais e aditivos químicos, 

sabor característico e agradável. Isenta de: 

vestígio de descongelamento, odor forte e 

desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em 

embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, contendo na 

PCT 780     
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embalagem a identificação do produto, 

peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de 

inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de entrega. 
67 Polvilho Azedo (1kg): Produto amiláceo 

extraído da mandioca. Embalagens de 

500g e com validade superior a 4 meses a 

partir da data de entrega do produto. Com 

teor de acidez que o classifique como 

azedo. Não conter glúten. Embalagem de 

polietileno. 

PCT 200     

68 Ovos: Características técnicas: ovos de 

galinha “tipo grande”, casca lisa. Os ovos 

deverão estar limpos. Não poderão estar 

trincados. Embalagem: em caixas de 

papelão, com registro no Ministério da 

Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de 

validade mínimo 15 dias a contar a partir 

da data de entrega. 

DZ 1500     

69 Peito de frango sem osso (Embalagens 

de1kg): Apresentar-se congelado, 

embalado em saco plástico transparente, 

atóxico, limpo, não violado, resistente, que 

garantam a integridade do produto. A 

rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: peso data de 

processamento, data de validade, carimbo 

de inspeção estadual ou federal, 

procedência da carne, nome e/ou marca, 

lote e informações nutricionais. Prazo de 

Validade: Mínimo de 3 meses a partir da 

data de entrega. Apresentar em anexo a 

proposta documentos que comprovem a 

inspeção sanitária dos produtos fornecidos 

pela indústria (frigorífico), de acordo com 

a legislação vigente.  

KG 1000     

70 Peito de frango Sassame (Embalagens 

de1kg): Apresentar-se congelado, 

embalado em saco plástico transparente, 

atóxico, limpo, não violado, resistente, que 

garantam a integridade do produto. A 

rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: peso data de 

processamento, data de validade, carimbo 

de inspeção estadual ou federal, 

procedência da carne, nome e/ou marca, 

lote e informações nutricionais. Prazo de 

Validade: Mínimo de 3 meses a partir da 

data de entrega. Apresentar em anexo a 

proposta documentos que comprovem a 

inspeção sanitária dos produtos fornecidos 

pela indústria (frigorífico), de acordo com 

KG 1000     
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a legislação vigente. 

71 Requeijão: Cremoso, com os seguintes 

ingredientes: leite pasteurizado, creme de 

leite, sal e fermento lácteo. Acondicionado 

em vasilhame com tampa que possibilite 

vedar o produto após sua abertura. 

Embalagem de 200g. Deve conter a data 

de validade na embalagem do produto. 

Validade mínima de 10 dias a partir da 

data de entrega. 

PT 350     

72 Requeijão sem Lactose: Cremoso, com os 

seguintes ingredientes: leite desnatado 

pasteurizado, creme de leite pasteurizado, 

cloreto de sódio, enzima lactase, regulador 

de acidez, ácido lático, estabilizante 

polifosfato de sódio e conservador sorbato 

de potássio. Acondicionado em vasilhame 

com tampa que possibilite vedar o produto 

após sua abertura. Embalagem de 180g. 

Deve conter a data de validade na 

embalagem do produto. Validade mínima 

de 10 dias a partir da data de entrega. 

PT 10     

73 Sal Refinado Iodado (1kg): O produto 

deve ser à base de cloreto de sódio e iodeto 

de potássio. Deve estar seco e solto no 

pacote. Não apresentar aspecto úmido.  

 

PCT 

182     

74 Uva Passa (250g): Uva passa; obtida por 

perda parcial de água da fruta madura 

(preta); de consistência própria e umidade 

máxima de 25% p.p; ausência de 

sujidades, parasitas e larvas; 

acondicionada em saco 

plástico,transparente,atóxico; validade 

mínima de 06 meses após a data de 

entrega. 

PCT 100     

75 Uva Passa Desidratada Branca: Sem 

semente, livre de fungos; embalagem 

hermeticamente fechada e rotulada 

conforme legislação vigente, pacote 

contendo 250g. 

PCT 100     

76 Açúcar Mascavo: Produto processado da 

cana de açúcar. Não apresentar sujidade, 

umidade, bolor, rendimento insatisfatório e 

peso insatisfatório. Rico em ferro. 

EMBALAGEM: Deve estar intacta 

acondicionada em pacotes de 1 kg, em 

polietileno leitoso ou transparente 

contendo o número de registro no 

Ministério da Saúde. Apresentar validade 

superior a 3 (três) meses a partir da data de 

entrega. 

PCT 156     
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77 Açafrão: Cúrcuma desidratada e moída. 

Não contém glúten. Isento de mofos e 

umidade. Embalagem plástica, atóxica, 

transparente e não violada, contendo dados 

do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, 

lote, gramatura, datas de fabricação e 

vencimento. Validade mínima de 6 (seis) 

meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de 50 gramas. 

PCT 80     

78 Colorífico: Colorífico de urucum. Puro, 

isento de sujidades e mofos. Embalagem 

plástica, atóxica, transparente, não violada, 

vedado hermeticamente, contendo dados 

do produto: identificação, procedência, 

número do registro no ministério da 

agricultura, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima 

de 6 (seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. Pacote de 150 gramas. 

PCT 200     

79 Farinha de Arroz: Acondicionado em 

saches de embalagem plástica, contendo 

amido, com ingredientes mínimos: sais 

minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 

sódio difásico, fumarato ferroso, sulfato de 

zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, 

vitamina E, ácido pantatênico, vitamina A, 

vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, 

vitamina D) e aromatizante. Embalagem 

contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima 

de 6 (seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. Embalagem de 200 g. 

PCT 100     

80 Farinha de Tapioca: Granulada, natural. 

Embalagem com 1kg. No rótulo deve 

constar a denominação do produto de 

acordo com sua designação ou 

classificação. As farinhas trarão o nome, 

seguida do nome vegetal comum de 

origem. As seguintes informações deverão 

ser impressas pelo fabricante, diretamente 

na embalagem em que o produto esta 

acondicionado: nome e/ou CNPJ do 

fabricante, marca do produto, endereço, 

peso, composição, data de fabricação ou 

lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos órgãos competentes. Na 

data da entrega, o prazo de validade 

indicado para o produto, não deverá ter 

sido ultrapassado na sua metade, tomando 

-se como referência, a data de fabricação 

PCT 250     
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ou lote, impressa na embalagem. 

Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução 

(ões) vigente(s) da ANVISA. 
81 Farinha de trigo para Quibe: Flocos 

pequenos, sem formação de grumos. Isenta 

de sujidades e mofos. Ingredientes: Grãos 

processados de trigo. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente, não violada, 

contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima 

de 6 (seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. Pacote de 500 gramas. 

PCT 156     

82 Feijão Vermelho: Novo, acondicionado 

em embalagem transparente plástica 

selecionado e rotulado, grãos inteiros, 

aspecto brilhoso, liso, isento de matéria 

terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre 

de umidade e fragmentos ou corpos 

estranhos, devendo estar acondicionado 

em sacos transparente contendo 

informações nutricionais e prazo de 

validade. Embalagens: acondicionadas em 

embalagens com 1 kg. 

PCT 250     

83 Fermento Lácteo: Liofilizado, para 

iogurte sabor suave e de consistência. Uso 

direto. cultura liotilizada concentrada 

cultura com cepas de streptococus the 

rmophilus, lactobacilus delbrneckii subsp. 

bulgaricus. utilização iogurtes e b ebidas 

lácteas fermentadas. unidade uc (1 uc para 

cada 100 litros de leite). Envelope com no 

máximo 5 uc. com data de fabricação não 

superior a 60 dias e prazo de validade de 

no mínimo 1 ano 

PCT 260     

84 Gelatina: Sem Sabor Sem glúten, sem 

corante, sem sabor. Embalagem de 12g, 

constando identificação do produto, data 

de fabricação, validade. Validade mínima 

de 6 meses. 

PCT 4.000     

85 Leite em Pó Integral Instantâneo 

Vitaminado (400g): Produto resultante da 

desidratação do leite fresco; ASPECTO: 

po fino uniforme, sem grumos, isentos de 

particulas estranhas; cor: branco 

amarelado; odor: suave não ácido, não 

rançoso, sem odores estranhos, semelhante 

ao leite fluido; sabor: suave, não ácido, 

não rançoso. leite em pó integral, mix 

vitaminico contendo, Ferro, Cobre, Iodo, 

Zinco, Manganês, Magnésio, Fluor, 

Selênio e vitamina A, C, D, E, B1, B2, B6, 

B9 (Acido Fólico), B12, H, K, PP, 

PCT 160     
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Pantotenico de Calcio e Lecitina de Soja. 

Matéria gorda (%M/M): maior ou igual a 

26,0; umidade (%m/m): max 3,5; o leite 

em pó deverá estar de acordo com as 

especificações gerais do regulamento 

técnico de identidade e qualidade de leite 

em pó, fixada pela portaria nº 369, de 

04/09/1997, maa.embalagem a embalagem 

primária do produto deve ser polipropileno 

aluminizado, Instruções que devem constar 

no rotulo/embalagem primária: data de 

fabricação e lote; data de validade; nome e 

origem do produto; dados da empresa 

fabricante; peso líquido; informações uteis 

sobre conservação e manuseio do produto. 

o produto deverá ter no minimo oito meses 

de validade no ato da entrega do produto. 
86 Linhaça: Sementes de linhaça marrom ou 

dourada puras, livres de sujidades e 

contaminastes. Embalagem: 200 g Data de 

fabricação: Máximo de 30 dias. Data de 

validade: Mínimo de 6 meses. 

PCT 120     

87 Louro: Folha de louro desidratada. Isenta 

de sujidades, mofos. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente, resistente, não 

violada. Validade mínima de 6 (seis) 

meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de 20 a 30 gramas. 

PCT 200     

88 Macarrão de Arroz: Macarrão de arroz 

tipo Pene. Tendo como ingredientes 

apenas farinha de arroz, corantes naturais 

cúrcuma, urucum e emulsificante. Pacotes 

de 500g. 

PCT 800     

89 Macarrão com ovos: Tipo letrinhas. 

Enriquecido com ferro e ácido fólico. 

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, ovos, corantes 

naturais. Após cozimento manter-se solto 

com o sabor e odor característico. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente 

e não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, 

datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. 

Pacote de 500 gramas. 

PCT 80     

90 Manteiga extra com sal: Consistência 

sólida, pastosa à temperatura de 20°C, 

textura lisa e uniforme, sem manchas ou 

pontos de coloração, sabor suave e 

característico, sem odor e sabor estranho. 

Registro no SIF. Ingredientes: Creme de 

leite pasteurizado e sal. Produto de no 

 

PT 

150     
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mínimo 04 (quatro) meses a contar da data 

de entrega do produto. Embalagem em 

tablet de 200 gramas.  
91 Manjericão desidratado: Folha de 

manjericão picada e desidratada. Isento de 

mofos e umidade. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente e não violada, 

contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima 

de 6 (seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. Pacote de 7 a 20 

gramas. 

PCT 120     

92 Milho verde congelado: Tamanho e 

coloração padrão e uniformes. Embalagem 

atóxica, hermeticamente selada, contendo 

dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima 

de 6 (seis) meses a contar da data de 

entrega do produto. Pacotes de 300 

gramas. 

PCT 120     

93 Pão tipo bisnaguinha 50 gramas: 
Preparado a partir de matérias-primas sãs, 

de primeira qualidade, isentas de matéria 

terrosa e parasitas e em perfeito estado de 

conservação. Ingredientes mínimos: 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, glúten, gordura/ óleo 

vegetal, sal, conservante, entre outros 

ingredientes permitidos na legislação 

vigente que não descaracterizem o 

produto. Produção conforme normas da 

ANVISA e as legislações vigentes. 

Embalagem: Saco de polietileno, 

transparente, atóxico, resistente, 

termossoldado, devidamente identificado. 

Validade: 07 dias. Será rejeitado o pão 

queimado ou mal cozido, com odor e sabor 

desagradável, presença de fungos e não 

será permitida a adição de farelos e de 

corantes de qualquer natureza em sua 

confecção. 

UN 4650     

94 Pão Francês aproximadamente 80gr: 
Preparado a partir de matérias-primas sãs, 

de primeira qualidade, isentas de matéria 

terrosa e parasitas e em perfeito estado de 

conservação. Ingredientes: Farinha de 

trigo, água, sal, fermento biológico e 

melhorador mde farinha, conservante, 

entre outros ingredientes permitidos na 

legislação vigente que não descaracterizem 

UN 4650     
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o produto. Produção conforme normas da 

ANVISA e as legislações vigentes. 

Embalagem: Saco de polietileno, 

transparente, atóxico, resistente, 

termossoldado, devidamente identificado. 

Validade: 07 dias Será rejeitado o pão 

queimado ou mal cozido, com odor e saber 

desagradável, presença de fungos e não 

será permitida a adição de farelos e de 

corantes de qualquer natureza em sua 

confecção. 
95 Pão de Forma: Massa leve, farinha de 

trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo 

vegetal e água, com casca, fatiado, cortado 

em fatias. Será rejeitado o pão queimado 

ou mal cozido, com odor e sabor 

desagradável, presença de fungos e não 

será permitida a adição de farelos e de 

corantes de qualquer natureza em sua 

confecção. Isento de parasita, sujidades, 

larvas e material estranho. Acondicionado 

em embalagem de polietileno resistente e 

atóxico com 10 unidades cada. Contendo 

na embalagem a identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade, 

data de embalagem, peso líquido. Validade 

mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato 

da entrega. Unidade utilizada: pacote de 

500 g. 

PCT 550     

96 Polvilho Doce: Produto amiláceo extraído 

da mandioca que sofreu processo de 

fermentação deve ser fabricadas a partir de 

matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas e parasitas. Sob a forma 

de pó deve produzir ligeira crepitação 

quando comprimido entre os dedos. - 

deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses. Pacote com 500gr. 

PCT 180     

97 Queijo Mussarela Fatiado: Fabricado 

com leite pasteurizado Manipuladas em 

condições higiênicas satisfatórias. 

Embalagem integra, na embalagem deverá 

constar data da fabricação data de validade 

e número do lote do produto. Validade 

mínima de 6 meses na data da entrega. O 

produto deve apresentar cor branca à 

amarelada, uniforme, segundo o conteúdo 

de umidade, matéria gorda e grau de 

maturação. Odor: Láctico, pouco 

perceptível. Embalagem: 500g. 

PCT 250     

98 Queijo Ralado: Queijo tipo ralado, de boa 

qualidade, condicionado em embalagens 

de 50g. O produto a ser entregue deverá 

estar identificado na embalagem, devendo 

PCT 150     
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constar rotulagem de acordo com a 

legislação vigente. 

99 Ricota Fresca: Com odor característico, 

sem umidade e manchas de fungos. De 

acordo com a legislação sanitária e 

Ministério da Agricultura, contendo na 

embalagem o SIF, nome e composição do 

produto, lote, data de fabricação e 

validade, condições de armazenamento. 

Embalagem contendo aproximadamente de 

200 a 400 gramas. Validade mínima de 30 

dias a partir da data de entrega. 

PCT 200     

 

VALOR TOTAL R$ 

 
CLÁUSULA QUARTA: DO PEDIDO DE COMPRAS. 
 

O fornecimento do(s) produto(s), cujos preços ora registramos será 
solicitado mediante a apresentação do pedido de compras correspondente.  
 

Parágrafo Único: Cada Autorização de Compras conterá sucintamente: 
 

a) Número da Ata; 
b) Quantidade do Produto; 

c) Descrição do Produto; 
d) Local de Entrega; 

e) Condições de Pagamento; 
f) Valor. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO. 
 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após entrega dos 
produtos e nota fiscal.  
 

Parágrafo Único: Caso Constatado alguma irregularidade nas 
faturas/notas fiscais, estas serão devolvidas ao Fornecedor, acompanhadas 
das informações correspondes às irregularidades verificadas para as 

necessárias correções.  
 

CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO FINANCEIRO. 
 

6.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro da Ata de 

Registro de Preços procedendo-se a revisão do mesmo a qualquer tempo, 
desde que ocorra variação de preços dos produtos, que seja imprevisível ou 

previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere 
excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento. 
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6.1.1 A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração 
requerimento para revisão do contratado, comprovando a ocorrência de 
aumento de preços; 
 

6.1.2. A comprovação será feita através de documentos, tais como lista de 
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de 

transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do 
momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços; 
 

6.1.3 Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas 
de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do 
momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços, evidenciando o 

quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado; 
 

6.1.4 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, 
procederá à revisão da Ata de Registro de Preços de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

6.2 Independente da solicitação, a Administração poderá convocar a 
contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto 

cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude 
da redução dos preços no mercado. 
 

6.3 As alterações decorrentes da revisão dos preços serão formalizadas 
através de Aditivos à Ata de Registro de Preços. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
 

7.1 As aquisições obedecerão à conveniência e as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, objetivadas no atendimento do 
município.  
 

7.2 Dentro do prazo da vigência da Ata de Registro de Preços, o(s) 
fornecedor (es) será (ao) OBRIGADO(S) ao fornecimento do(s) produtos, 

desde que obedecidas as condições do Edital do Pregão, de forma 
PRESENCIAL, que precedeu a formalização desta Ata.  
 

7.3 A Prefeitura Municipal de Leoberto Leal promoverá ampla pesquisa de 
mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a 

solicitação da aquisição.  
 

7.4 O(s) Fornecedor(es) se obriga(m) manter, durante o prazo de vigência 

do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta 
licitação.  
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7.5 Como condição de fornecimento das mercadorias, os fornecedor(es) 
que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) se comprometem a apresentar, 
sempre que solicitado, os documentos que originaram a sua habilitação. 
 

7.6 Serão de responsabilidade dos concorrentes que tiverem seus preços 
registrados o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus 

empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da 
Lei, relacionadas com o cumprimento do presente edital e com as 

obrigações assumidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
 

7.7 O Inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, da 

Autorização de Compras e da Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
ensejará, a critério da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal - SC, o 
cancelamento do REGISTRO DE PREÇOS dos fornecedores inadimplentes, 

sujeitando-o às penalidades previstas nesta ata.  
 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES. 
 

8.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso 

injustificadamente será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.  
 

8.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem 

convocadas nos termos do item 9.11 deste Edital, conforme a ordem de 
classificação das propostas, que não aceitarem a contratação. 
  
8.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
Edital e das demais cominações legais. 
 

8.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a 

prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital: 
 

I - advertência; 
 

II – multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s) na tesouraria desta 
municipalidade: 
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a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por 
descumprimento dos prazos das entregas, previstos no edital limitado a 15 
(quinze) dias de atraso;  
 

b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a 
qualquer condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, 

aplicada em dobro na reincidência;  
 

c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos 
incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% 
sobre o valor total do contrato;  
 

d) As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a 

Administração cobrá-las judicialmente;  
 

e) Ficarão ainda sujeito às penalidades previstas nos incisos III e IV do 
artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as 

empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo 
diploma legal; 
 

f) Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e 

ampla defesa.  
 
CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

9.1 As entregas dos materiais fornecidos ocorrerão no endereço e horário 

das 07:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs estando estes, 
especificados na “AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS”.  
 

9.2 Correrão, por conta exclusiva do Fornecedor as despesas com 
embalagem, seguro e transporte e quaisquer outras despesas, para entrega 
dos materiais ate os locais designados.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. 
 

10.1 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno 
direito: 
 

a) Se o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS;  
 

b) O fornecedor não entregar os materiais solicitados na “AUTORIZAÇÃO 

DE COMPRAS”; 
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c) Desatender qualquer das cláusulas descritas no edital ou na ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS;  
 

d) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98; 
 

e) Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a administração; 
 

f) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela 
Administração, com as consequências previstas no item 8.2;  
 

g) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da 
Lei 8.666/93 e 9.648/98;  
 

h) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e 9.648/98, sem que haja culpa do contratado, será 
este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os 

houver sofrido;  
 

i) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art.78 acarretará as 
conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 

8.666/93 e 9.648/98 e 10.520/02. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DAS DOTAÇÕES. 
 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da 

seguinte rubrica orçamentária: 
 

04.01.12.306.0006.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 – Distribuição 
de Merenda Escolar - EF 
 

04.01.12.306.0006.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 - Distribuição 

de Merenda Escolar - EF 
 

04.01.12.306.0006.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 - Distribuição 

de Merenda Escolar - EI 
 

04.01.12.306.0006.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 - Distribuição 
de Merenda Escolar - EI 
 

04.01.12.306.0006.2.017.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 - Distribuição 
de Merenda Escolar - Creche 

 
04.01.12.306.0006.2.017.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 - Distribuição 
de Merenda Escolar- Creche 
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04.01.12.306.0006.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 - Distribuição 
de Merenda Escolar - EF 
 

04.01.12.306.0006.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 - Distribuição 

de Merenda Escolar - EI   
 

04.01.12.306.0006.2.017.3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 - Distribuição 
de Merenda Escolar – Creche 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ituporanga, para dirimir questões 
resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do 
ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.  
 

12.2 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que originou o 

presente ajuste.  
 

12.3 E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das 
testemunhas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – PUBLICAÇÃO. Esta Ata entra em vigor 

na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no 
DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011. 

 

Leoberto Leal/SC, ... de ............. de 2023. 
 

MAYARA CARLA GUCHERT 

PREGOEIRA MUNICIPAL 

 
ALINE KRAUS 

PREGOEIRA SUBSTITUTA 

 
EMPRESA VENCEDORA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 
1- LIZANDRO KREUSCH                                                    2- JOSIANE CAETANO 

     EQUIPE DE APOIO                                                               EQUIPE DE APOIO 

 

VISTO: 

 

ASSESSOR JURÍDICO 

 


