PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI – RS
Rua Liberato Salzano, 387
E-mail: licitacao@candidogodoi.rs.gov.br

EDITAL DE PREGÃO N.º 21/2015
Município de Cândido Godói - RS
Secretaria Municipal de Administração
Edital de Pregão n.º 21/2015
Modalidade: Presencial
Tipo de Julgamento: menor preço por ítem

*Somente poderão participar do presente processo empresas enquadradas como ME e EPP,
conforme Lei Geral nº123/2006 e Lei Complementar 147/2014 sendo assim, EXCLUSIVO à Micro e
Pequenas Empresas.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS ATRAVÉS DE
RECURSO DO PROGRAMA DE MERENDA ESTADUAL.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento dos interessados que às 08 horas, do dia 28 do mês de dezembro do ano de 2015, na Sala de
Reuniões da Prefeitura Municipal de Cândido Godói, RS, sita à Rua Liberato Salzano, 387, nesta cidade, se
reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria N.º 353/2015, com a finalidade de receber
os documentos de habilitação e propostas do Pregão Presencial nº 21/2015, objetivando a contratação de
empresas para o fornecimento, com entrega parcelada, semanal, das mercadorias descritas no inciso 1 Do
Objeto. Processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal N.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e do
Decreto Municipal N.º 128/2006, de 20 de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal N.º
8.666/93.
1 – DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação contratação de empresas para o fornecimento de gêneros alimentícios
destinados às Escolas Estaduais, conforme produtos abaixo relacionados:
ITEM

UNID

QTD

DESCRIÇÃO

1

Embal

30

Achocolatado em pó, 400g

2

Unid

70

Abacaxi amadurecimento médio, tamanho de 1kg

3

Pcte

24

Açúcar cristal embalagem de 5 kg

4

Pcte

24

Arroz tipo 01, classe longo fino, embalagem 5kg

5

kg

10

Arroz integral, pct de 1 kg

6

Pcte

20

Amido de milho, embalagem 500g

7

kg

430

Banana caturra amadurecimento médio, sem manchas e sem ferimentos

8

Embal

100

Biscoito agua e sal, 370g

9

Embal

100

Bolacha doce tipo maria,740 G

10

kg

60

Batatinha

11

Tubo

6

Canela em pó, tubo de 15 g

12

kg

40

Carne suina, pedaços sem osso e sem gordura
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13

kg

40

Carne bovina inteira, traseiro

14

kg

160

Carne moida fresca de 1 qualidade, inspecionada e minimo de gordura

15

Caixa

50

Chá diversos sabores, caixa com 10 sachês

16

Kg

60

Cebola de boa qualidade

17

Embal

60

Polpa de tomate, embalagem 520g

18

Pcte

20

Farinha de trigo, pct de 5 kg

19

Pote

50

Fermento quimico, 100g, pote plastico resistente

20

Embal

20

Feijao carioca, 1kg

21

Embal

30

Feijao preto, 1kg

22

Caixa

200

Pó para gelatina, caixa 85 g

23

Pacte

50

Lentilha , pct 500g

24

kg

260

Maçã , com coloração brilhante , sem ferimentos e sem manchas

25

kg

200

Mamão formosa amadurecimento médio sem manchas e ferimentos

26

Embal

10

Massa fina (cabelo de anjo) com ovos, pct de 1 kg

27

Embal

80

Macarrao parafuso com ovos, pct de 1 kg

28

Pote

12

Margarina sem sal, pote 500g, cremosa, 65% de lipideos

29

Embal

4

Orégano, 100g

30

Dúzia

31

Embal

32

kg

33

kg

34

Embal

20

Sal de cozinha, moido e iodado, embalagem de 1Kg

35

Embal

10

Proteina de soja texturizada, embalagem 250 g

36

Embal

50

Sagu, pacote de 500gr

37

Embal

30

Vinagre de alcool, embalagem de 750ml

38

Pct

50

Flocos de milho (polenta), pct 500g

100 Ovos de galinha selecionados e inspecionados
60 Óleo de soja, embalagem 900ml
100 Tomate sem ferimentos amadurecimento medio
12 Queijo tipo prato, fatiado

- Para os Gêneros alimentícios deve ser verificada a lista de produtos aprovados constantes no Cadastro de
Marcas, conforme ANEXO IV. Caso o licitante queira propor marca diferente daquelas, poderá encaminhar
amostra até 3 dias úteis antes da data do certame.
2 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Para participar do certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 8 deste edital,
deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não
transparentes, identificados, respectivamente, como de n.º 01 e n.º 02, para o que se sugere a seguinte
inscrição:
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AO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS
EDITAL DE PREGÃO N.º 21/2015
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
FONE/e-mail:
AO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS
EDITAL DE PREGÃO N.º 21/2015
ENVELOPE N.º 02 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
FONE/e-mail:
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1 – O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente,
por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que poderá intervir no
procedimento licitatório, no interesse da representada.
3.1.1 – A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento
de identidade.
3.2 – A documentação referente ao credenciamento de que tratam os itens 3 e 4, deverá ser
apresentada fora dos envelopes.
3.3 – O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a)
Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá apresentar:
a.1- cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2- documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade civil;
a.3- inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no
caso de sociedade civil;
a.4- decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes
ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
a.5- registro comercial, se empresa individual.
b) Se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1- instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante
reconhecida, em que constem os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o
nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.2- carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, com
a firma do outorgante reconhecida, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva
assinar a carta de credenciamento e/ou procuração para o representante da empresa, a falta de qualquer uma
invalida o documento para fins deste procedimento licitatório.
3.4 – Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manter intenção de recorrer é obrigatório a
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
3.5 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 7.15 a 7.18 e 8.3, deste edital, deverão
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apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, Certidão expedida pela Junta

Comercial comprovando inscrição como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP
(Enquadramento).
3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o
limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 7.15 a 7.18 e 8.3, deste edital,
conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos
envelopes, no momento do credenciamento, documento comprobatório, de que se enquadram no limite de
receita referido acima.
4 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1 – No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste edital, na presença dos licitantes e
demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes n.ºs 01
– PROPOSTA e 02 – DOCUMENTAÇÃO.
4.2 – Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a
participação de nenhum licitante retardatário.
4.3 – O pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar, por
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de oferta e lances verbais, bem como para a prática dos
demais atos do certame.
4.4 – Apresentar, no ato do credenciamento, fora dos envelopes, declaração de que o
envelope nº 02 das habilitações, entregue ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, contém todos os requisitos
previstos no Edital do Pregão Presencial nº 21/2015, que comprovam a sua regularidade jurídica e fiscal, bem
como da capacitação econômica, ANEXO III.
5 – PROPOSTA DE PREÇO:
5.1 - A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 120 (cento e vinte) dias,
deverá ser apresentada, preferencialmente, em folhas sequencialmente numeradas, todas enumeradas, sendo a
última, obrigatoriamente, datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem
clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) CNPJ e Razão social da empresa;
b) Descrição completa do produto ofertado com a marca cotada;
c) Preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais
e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros,
que correrão por conta do licitante vencedor.
d) Caso as empresas licitantes cotarem produtos diversos dos constantes do cadastro de marcas
do Município, deverão apresentar amostragem dos produtos das marcas que irão cotar até 03 (três) dias úteis
antes da abertura do Pregão, para análise e aprovação da marca apresentada. A amostragem do produto
deverá estar na embalagem original ainda lacrada e entregue no Setor de Licitações.
d.1 – O Cadastro de marcas (ANEXO IV) também está à disposição dos licitantes junto ao Setor
de Licitações.
e) Os alimentos deverão ter prazo de validade superior a 30 dias a partir do ato de entrega ao
município bem como ser de primeira qualidade.
f) Conforme a disponibilidade da dotação orçamentária e recursos financeiros as quantidades
poderão ser aumentadas ou diminuídas.
g) Os alimentos destinados à merenda deverão ser entregues, às terças-feiras, de acordo com
a solicitação, sem custo adicional, na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, sito na Rua Liberato Salzano,
387, Cândido Godói, RS.
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h) Os gêneros alimentícios destinados à merenda, atenderão as Escolas da rede Estadual de
Ensino ATÉ O TÉRMINO DAS QUATIDADES LICITADAS, e serão solicitadas semanalmente pela Coordenadora do
Departamento de Merenda Escolar da Prefeitura Municipal.
i) A encomenda/solicitação dos gêneros alimentícios será efetuada com uma semana de
antecedência.
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até,
no máximo, duas casas após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual
contratação.
6 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS:
6.1 – Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este
edital, bem como com preços unitários superestimados ou inexequíveis.
6.2 Consideram-se superestimadas as propostas cujos valores unitários excedam o limite de 30%
(trinta por cento) do valor estimado pelo Município (os valores de referência encontram-se disponíveis junto ao
Setor de Licitação).
6.3 – Considera-se manifestamente inexequíveis, em conformidade com o disposto no § 1º do
artigo 48 da Lei nº 8.666/1993, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor
orçado (os valores de referência encontram-se disponíveis junto ao Setor de Licitação).
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.1 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a empresa autora
da proposta de valor mais baixo e as das ofertas com preço até 10% (dez por cento) superiores àquelas poderão
fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
7.2 – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior,
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances, verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
7.3 – No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem os requisitos dos itens
anteriores serão convidados, individualmente, a prestarem novos lances, verbais e sucessivos, em valor distinto
e decrescente, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, até a proclamação da
vencedora.
7.4 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de ofertas dos lances.
7.5 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, obedecida á ordem prevista nos item 7.3 e 7.4.
7.5.1 – Dada á palavra ao licitante, este disporá de 30s (trinta segundos) para apresentar nova
proposta.
7.6 – É vedada a oferta de lance com vista de empate.
7.6.1 – A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,05 (cinco centavos). Os
lances serão pelo valor unitário de cada item.
7.7 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no item 14 deste edital.
7.8 – O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
na exclusão do licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos
lances, sendo mantido o último preço apresentado pelo mesmo, que será considerado para efeito de ordenação
das propostas.
7.9 – Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
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7.10 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.11 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os
valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
7.12 – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
7.13 – Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem os requisitos
do item 05;
d) Contiverem opções de preços alternativos, que apresentarem preços manifestamente
inexequíveis ou superestimados.
Observação: quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos,
sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante
com o instrumento convocatório.
7.14 – Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
edital.
7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no
art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item
3.5.1, deste edital.
7.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5%
(cinco por cento) à proposta de menor valor.
7.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de
menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 10 (dez) minutos nova proposta, inferior àquela
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem na hipótese do item 7.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na
alínea a deste item.
7.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigências do item 7.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originariamente de menor valor.
7.18. O disposto nos itens 7.15 a 7.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.
7.19 – Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de
outros, o registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
7.20 – A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer
informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Município,
conforme subitem 15.1 deste edital.
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7.21 – Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.
8 – DA HABILITAÇÃO:
8.1 – Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE
N.º 02, os seguintes documentos:
8.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ / MF);
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos
nas letras “a” e “b” do item 8.1.1, a empresa que já os houver apresentado no momento do
credenciamento, previsto no item 3 deste edital.
8.1.2 – REGULARIDADE FISCAL:
a) ALVARÁ FUNCIONAMENTO VIGENTE
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS (Certidão de Débitos relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela
Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio
ou sede do licitante;
e) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
8.1.3

– REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT , nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943.
b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358/02 (Anexo II);
8.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da
licitante, com data de expedição não superior a 60 (SESSENTA) dias, contados da data de
apresentação da proposta.
8.2 - A empresa que cotar carnes deverá apresentar a Habilitação Técnica para o fornecimento
da Carne: Certificado de Registro do Estabelecimento Fornecedor (para açougues e mercados), no CISPOA.
8.3 – Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo
seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro
cadastral esteja no prazo de validade.
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Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com
prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.
8.4 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao
item 3.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 8.1.3,
deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua
regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
8.4.1 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o
transcurso do respectivo prazo.
8.4.2 - Ocorrendo a situação prevista no item 8.4, a sessão do pregão será suspensa, podendo o
pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a
comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
8.4.3 - O benefício de que trata o item 8.4 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
8.4.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.4, implicará na
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades
previstas no item 14.1, aliena a, deste edital.
8.4 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por Tabelião
ou funcionário do município de Cândido Godói, ou publicação em órgão da imprensa oficial (original).
8.5 – O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
9 – DA ADJUDICAÇÃO:
9.1 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o
menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.2 – Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim,
sucessivamente, até apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora,
ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
9.3 – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência
do direito de recorrer por parte do licitante.
10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
10.1 – Tendo o licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção
de recorrer, este terá o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões do recurso.
10.2 – Constará na ata da sessão á síntese das razões de recurso apresentados, bem como o
registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões
de recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a
todos, vista imediata do processo.
10.3 – A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
10.4 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato
ocorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir,
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contando da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
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11 – DOS PRAZOS E CONTRATAÇÃO:
11.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias,
convocará a vencedora para efetuar a assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem
prejuízo as sanções previstas neste edital.
11.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
12 – DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA:
12.1 - As mercadorias deverão ser entregues, em até 03 (TRÊS) dias úteis após a solicitação, sem
custo adicional, na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, sito na Rua Liberato Salzano, 387, Cândido
Godói, RS, no horário das 7h às 13h. O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a licitante as
penalidades previstas no item 14.1.
12.2- Verificada a desconformidade de alguma mercadoria, a licitante vencedora deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital.
12.3 – As mercadorias a serem entregues deverão estar adequadamente acondicionadas, de
forma a permitir a completa preservação das mesmas e sua segurança durante o transporte.
12.4 - Os alimentos deverão ter prazo de validade superior a 30 dias a partir do ato de entrega
ao município bem como ser de primeira qualidade.
12.5 - Os materiais de higiene e limpeza deverão ter prazo de validade superior a 180 dias a
partir do ato de entrega ao município bem como ser de primeira qualidade
12.6 – A nota fiscal Eletrônica (de acordo com o protocolo ICMS 85) deverá, obrigatoriamente,
ser entregue junto com o seu objeto, indicando de forma de fácil visualização o número do Pregão 04/2015.
13 – DO PAGAMENTO:
13.1 – As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 06.05MANUT.DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECÍFICOS ATIVIDADE:1230602082.119.000-PROGRAMA MERENDA
ESTADUAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELEMENTO DESPESA:33903000.000 -Material de Consumo
13.2 - O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega das mercadorias e liberação dos recursos
dos convênios pelo Governo, por intermédio da Tesouraria do Município e mediante apresentação de nota fiscal
Eletrônica (de acordo com o protocolo ICMS 85).
13.4 – Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensarão a contratada
com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
14 – DAS PENALIDADES:
14.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, obedecido o competente processo administrativo, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
a)
Deixar de apresentar a documentação exigida no certame e em caso do licitante não
possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da
contratação;
b)
Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;
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c)
Deixar de manter proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor estimado da contratação;
d)
Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados;
e)
Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o
valor atualizado do contrato;
f)
Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
g)
Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do
contrato;
h)
Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05
(cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato.
14.2 – As penalidades serão registradas no cadastro da contratada quando for o caso.
14.3 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1 – Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Setor de Licitações do Município de Cândido
Godói, sito à Rua Liberato Salzano, nº 387, pelos telefones (55) 3548-1200, (55) 3548-1205 pelo fax (55)35481200, no seguinte horário: das 07 às 13h., ou ainda pelo e-mail: licitacao@candidogodoi.rs.gov.br com
antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data marcada para recebimento dos envelopes.
15.2 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Licitações.
15.3 – Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente,
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
15.4 – Para agilizar os trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar na documentação o
seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
15.5 – Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, publicação em órgão da
imprensa oficial ou, ainda, autenticado por servidor autorizado do Município de Cândido Godói, RS. Os
documentos extraídos de sistema informatizado (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus
dados pela Administração.
15.6 – A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração,
dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
15.7 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
15.8 – A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº
8.666-93).
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15.9 – Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões, RS, para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.
Cândido Godói, RS, 10 de dezembro de 2015.

Guerino Backes
Prefeito Municipal
Este edital foi examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.

Registre-se e Publique-se
Lauri Antonio Royer
Secretário da Administração

Em _______/________/2015

____________________________________
Bel. Homero L. Seibel – OAB/RS 52.678
Assessor Jurídico
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE
HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLAS E DEMAIS SECRETARIAS Nº ........../2015
Que entre si fazem de um lado o Município de Cândido Godói, RS, Pessoa Jurídica de Direito Público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 87 612 842/0001-82, com sede administrativa à Rua Liberato Salzano, nº 387,
cidade de Cândido Godói, RS, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. GUERINO BACKES, doravante
denominado de CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa ---------------------------------------------------, estabelecida
à -------------------------, nº -----------, Município de ------------------, ----, inscrita no CNPJ sob nº ---------------------------------, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) --------------------------, brasileiro(a), ------------, ----------------, inscrito no
cadastro das pessoas físicas sob nº --------------, R.G nº. -----------, doravante denominada simplesmente de
CONTRATADA, estabelecem o que segue nas seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA – É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS
ESCOLAS ESTADUAIS de acordo com o Pregão Presencial n.º 21/2015.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do preço e do Pagamento - O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros
alimentícios e o material de higiene e limpeza ao CONTRATANTE referente aos itens:--------------- no valor total
de R$ -------------------(--------------) conforme o edital Pregão Presencial nº 21/2015 e cujo pagamento será
realizado nas exatas condições constantes no edital.
1 - O pagamento será efetuado após o fornecimento das mercadorias, apresentação da nota fiscal eletrônica
(conforme protocolo do ICMS 85), atestado do recebimento dos produtos (entrega a partir da homologação do
presente processo licitatório até término das quantidades).
2 - A nota fiscal Eletrônica (de acordo com o protocolo ICMS 85), emitida pelo fornecedor deverá conter, em
local de fácil visualização, a indicação do número do Pregão 21/2015, a fim de acelerar o trâmite de
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
3 - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período,
ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês,
pro rata.
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente contrato entrará em vigor no momento da assinatura até a retirada total dos
alimentos.
CLÁUSULA QUARTA – No valor mencionado na cláusula segunda estão incluídas as despesas com recursos
humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO:
1 – As mercadorias referentes a material de higiene e limpeza deverão ser entregues, sem custo adicional, na
Prefeitura Municipal, sito na Rua Liberato Salzano, 387, Cândido Godói, RS, quando solicitadas em até no
máximo 03 (TRÊS) dias úteis, no horário das 07 às 13h.
2 – Verificada a desconformidade de alguma mercadoria, a CONTRATADA deverá promover as correções
necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas na cláusula sétima.
3 – As mercadorias a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionadas, de forma a permitir a
completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte.
4 - Os alimentos deverão ter prazo de validade superior a 30 dias a partir do ato de entrega ao município bem
como ser de primeira qualidade.
5 - Os materiais de higiene e limpeza deverão ter prazo de validade superior a 180 dias a partir do ato de
entrega ao município bem como ser de primeira qualidade.
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6 - As mercadorias serão solicitadas conforme a necessidade, a partir da homologação do presente Processo
Licitatório até o término das quantidades licitadas.
7 - Os gêneros alimentícios destinados às escolas, serão retirados às terças-feiras pela Coordenadora do
Departamento de Merenda Escolar, conforme solicitação efetuada na semana anterior.
8 – A nota fiscal Eletrônica (de acordo com o protocolo ICMS 85) deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto
com o seu objeto, indicando de forma de fácil visualização o número do Pregão 21/2015.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO: As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 06.05MANUT.DESENV.ENSINO C/RECURSOS ESPECÍFICOS ATIVIDADE:1230602082.119.000-PROGRAMA MERENDA
ESTADUAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELEMENTO DESPESA:33903000.000 -Material de Consumo
CLÁUSULA SÉTIMA – Pelo inadimplemento das obrigações, A CONTRATADA, conforme a infração, obedecido o
competente processo administrativo, estará sujeito as seguintes penalidades:
a)
Deixar de manter proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor estimado da contratação;
b) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos prejuízos
causados;
c) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento) sobre o valor atualizado do contrato;
d) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;
e) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do contrato;
f) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do contrato.
g) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada quando for o caso.
h) Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA OITAVA – O Município CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas
nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA NONA – E para dirimir as dúvidas emergentes do presente contrato, as partes de comum acordo
elegem do Foro da Comarca que jurisdiciona o Município de Cândido Godói.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, lavrado em quatro
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, dando fiel cumprimento ao estabelecido.
Cândido Godói, RS, ------ de ---------- de 2015.
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___________________________
GUERINO BACKES
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI
CONTRATANTE

__________________________________
EMPRESA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________
Nome:
CPF:

___________________________
Nome:
CPF
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ANEXO II

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Presencial ......../2015
............................................, inscrito no CNPJ nº ........................., por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador da Carteira de Identidade nº
............................... e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII
do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

.........................................................................
(data)
.........................................................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A
empresa....................................................................................,
estabelecida
à
......................................................................, inscrita no CNPJ sob nº......................................., representada pelo
proprietário(a), sócio(a) gerente ou procurador(a) Sr(a).................................................................. DECLARA que
o envelope nº 02 das habilitações, entregue ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, contém todos os requisitos
previstos no Edital do Pregão Presencial nº ......../2015, que comprovam a sua Regularidade Jurídica e Fiscal,
bem como das Qualificações Financeira e Técnica.

...................................., RS, .........../....................../2015.

_____________________________
Assinatura Representante Legal
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ANEXO IV
CADASTRO DE MARCAS GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR
(ATUALIZADO EM 19.10.2015)

ALIMENTO

MARCA

SITUAÇÃO

Achocolatado em pó,
Achocolatado em pó
Açúcar cristal
Açúcar cristal
Açúcar cristal
Açúcar cristal
Açúcar mascavo
Açúcar mascavo
AMIDO DE MILHO
Amido de milho
ARROZ INTEGRAL
Arroz integral
ARROZ TIPO I
ARROZ TIPO I
ARROZ TIPO I
ARROZ TIPO I
AVEIA EM FLOCOS FINOS
AVEIA EM FLOCOS MEDIOS
FLOCOS DE AVEIA + saude
Bebida láctea, embalagem
plástica
Bebida láctea, embalagem
plástica 1 LIT
Bebida de soja, sabor original
Bebida de soja, sabor original
Bebida soja frutas
Bebida soja frutas
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
BISCOITO DOCE SORTIDO
BISCOITO DOCE SORTIDO
Biscoito salgado com
gergilim,
BISCOITO SALGADO
INTEGRAL
BISCOITO AGUA E SAL
BISCOITO AGUA E SAL
BISCOITO AGUA E SAL

K-KAUBOM/BOM GOSTO
NESTLE/NESCAU
LEVIESTI/5 KG
LEVESUCAR 2 KG E 5 KG
CERTANO 5 KG
ALTO ALEGRE 5 KG
NUTRI & WIEDER 500 G
CBS
BOM GOSTO
CEREAIS COOPER
BLUE VILLE 2 KG
CASABELLA
CARLAN
LEVIESTE
DE CONTI
CAMERA
D GUST 400 G
D GUST 400 G
COOPER 500 g
TCHE- MILCK

REPROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
REPROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

ALVORECER

APROVADO

ADES
BATAVO
ADES
BATAVO
CASAREDO, 400 G
MARILAN, 400 G
PARATI, 740G
GERMANI, 400 G
CASAREDO 330 G
ISABELLA, 400G

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

GERMANI, 350 G

APROVADO

CASAREDO, 400 G
ISABELLA, 400 G
GERMANI, 400G

APROVADO
APROVADO
APROVADO
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BISCOITO AGUA E SAL
CAFÉ SOLUVEL GRANULADO
AMIGO
CAFÉ SOLUVEL GRANULADO
ORIGINAL, EXTRA-FORTE
CAFÉ SOLUVEL GRANULADO
TRADIÇÃO, FORTE
CHA EM SACHES
CHA EM SACHES
CANELA EM PÓ
CANELA EM CASCA
COCO RALADO ( com açúcar)
COCO RALADO ( sem açúcar)
CRAVO DA INDIA
CREME DE LEITE
PASTEURIZADO (NATA)
CREME DE LEITE
PASTEURIZADO (NATA
DOCE DE LEITE
DOCE DE LEITE
DOCE DE LEITE
DOCE DE FRUTA CREMOSO
SABOR ABOBORA COM COCO
DOCE DE FRUTA CREMOSO
SABOR ABOBORA COM COCO
FARINHA DE MILHO MEDIA
FARINHA DE MILHO MEDIA
FARINHA DE TRIGO TIPO I
FARINHA DE TRIGO TIPO I
FEIJAO TIPO I
FEIJAO TIPO I
FEIJAO TIPO I
FEIJAO TIPO I
FEIJAO PRETO /
CARIOCA/VERMELHO
FERMENTO QUIMICO
FERMENTO QUIMICO
FLOCOS DE AVEIA
FLOCOS DE MILHO (POLENTA
INSTANTANEA SEM
TEMPERO )
LEITE EMBALAGEM PLASTICA
LEITE UHT INTEGRAL
LEITE UHT INTEGRAL
LEITE UHT INTEGRAL
LEITE UHT INTEGRAL
LEITE UHT INTEGRAL

BISTEX, 400G
IGUAÇU

APROVADO
APROVADO

NESCAFE

APROVADO

NESCAFE

APROVADO

PRENDA
REI VERDE
APTI/BRAUN
BRAUN/APTI
COCO BOM 100 G
BRAUN 100 G
BOM GOSTO
AGRODOCEOLI, 300G

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
REPROVADO
APROVADO

BOM GOSTO, 3OOG

APROVADO

ALVORECER, 400G/4,5KG
AGRODOCEOLI 400G/4,5KG
MU-UM 400G/4,5KG
PIA 2kg

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

SANTA CLARA 2kg

APROVADO

CBS, 1 KG
COOPER, 1KG
ORQUIDEA, 5KG
MISSOES, 5KG
SEMEADOR, 1 KG
COAGRISOL, 1KG
REDE CNS 1 KG
CEREAIS COOPER, 1 KG
ARBAZA

REPROVADA
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
REPROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

ROYAL
CONDIMENTOS QUE SABOR
COOPER
COOPER, 500G

APROVADO
REPROVADO

ALVORECER
SANTA CLARA
BOM GOSTO
ELEGE
CCGL
LANGUIRU

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

APROVADO

APROVADO
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LENTILHA
LENTILHA
MARGARINA S SAL (65%
LIPIDEOS)
MARGARINA S SAL (65%
LIPIDEOS)
MASSA CABELO DE ANJO c
ovos
MASSA CABELO DE ANJO
COM OVOS
MASSA CABELO DE ANJO
COM OVOS
MASSA CABELO DE ANJO
COM OVOS
MASSA ESPAGUETE
MASSA RIGATONE
MASSA ESPAGUETI
MASSA ESPAGUETI
MASSA PARAFUSO COM
OVOS
MASSA PARAFUSO COM
OVOS
MASSA PARAFUSO COM
OVOS,
MASSA PARAFUSO COM
OVOS
MILK-SHAKE DE MORANGO
MILK-SHAKE DE MORANGO
NESQUIK
MORTADELA SEM GORDURA
MORTADELA SEM GORDURA
MORTADELA SEM GORDURA
ÓLEO DE SOJA
OLEO DE SOJA
OLEO DE SOJA
OREGANO
GELATINA EM PÓ
GELATINA EM PÓ
POLPA DE TOMATE
POLPA DE TOMATE
POLPA DE TOMATE
POLPA DE TOMATE
POLVILHO AZEDO
POLVILHO AZEDO
PROTEINA DE SOJA
TEXTURIZADA

CBS, 500G
SEMEADOR, 500G
DORIANA 500 G

APROVADO
APROVADO
APROVADO

DELICIA

APROVADO

ISABELA, 500G/1 KG

APROVADO

CASAREDO, 500 G/1 KG

APROVADO

ORQUIDEA. 500G/1 KG

APROVADO

PARATI. 500G/1 KG

APROVADO

GERMANI 500G/1 KG
CASAREDO 500G/1KG
CASAREDO 500G/1KG
ORQUIDEA 500G/1 KG
GERMANI 500G/1 KG

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

CASAREDO 500G/1 KG

APROVADO

PARATI 500G/1 KG

APROVADO

ORQUIDEA 500G/1 KG

APROVADO

BOM GOSTO 400G
NESTLE, 200G

REPROVADO
APROVADO

PENA BRANCA
ALIBEM
LANGUIRU
CONCÓRDIA, 900ML
CAMERA 900 ML
PRIMOR
BRAUN (diferentes
gramagens)
APTI 85 G
BOM GOSTO, 85 G
JUREMA, 520 g
OLÉ, 520 g
QUERO, 520 g
SAUDE, 520 g
SOLAR, 1 kg
MACHADO, 1 kg
NUTRIVIDA, 250 g

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
REPROVADA
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
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QUEIJO TIPO PRATO FATIADO
QUEIJO TIPO PRATO FATIADO
SAGU
SAGU
SAL IODADO
SALSICHA SEM CORANTE de
frango
SALSICHA SEM CORANTE de
frango
SALSICHA SEM CORANTE de
frango
Salsicha SEM CORANTE
VINAGRE DE MAÇA
VINAGRE DE ALCOOL
VINAGRE DE MAÇA
Vinagre de álcool
SARDINHA 125 G AO MOLHO
DE TOMATE
SARDINHA 125 G AO MOLHO
DE TOMATE

THCE- MILK
ALVORECER
COOPER, 500g
SEMEADOR, 500g
SALAZIER 1 kg
PENA BRANCA

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

MINUANO

APROVADO

LANGUIRU

APROVADO

ALIBEM
PRINZ
PRINZ
ROSINA
ROSINA
COQUEIRO

APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
aprovado
APROVADO

GOMES DA COSTA

APROVADO
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