
MUNICÍPIO DE FRANCA

SÃO PAULO

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  63393/2018

MEMORIAL DESCRITIVO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2019

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

À Firma: C.N.P.J

Endereço: Inscrição:

Cidade: UF CEP: TELEFONE:

ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

1 KG 115.000,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS

ESPECIFICAÇÃO

Pão francês de 50 gramas, simétrico, com uniformidade no assado, aroma e sabor
típico.
A crosta interna do pão deve estar consistente, bem aderente ao miolo e a casca
externa deverá ser dourada na parte superior e marrom na inferior, com espessura
aproximada de 1 a 2 mm, não dura e sim crocante, com a presença de incisão ou
corte na massa.
O miolo deverá ser poroso, leve homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser
comprimido e não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou
avermelhados, com cavidades irregulares de textura macia.

ENTREGA

O produto deverá ser entregue dentro dos padrões de qualidade estabelecidos e em
veículos especialmente autorizados pela Vigilância Sanitária para esta finalidade.
O produto deverá ser transportado em caixas vazadas (altura: 31cm, comprimento:
57cm e largura: 37cm), limpas, com esmerada higiene, forradas com plástico
transparente estéril, cobertas por um véu ou outro similar que mantenha o produto
protegido. O uso do plástico estéril somente será aceito para a entrega, se não houver
alteração física do produto, ou até microbiológica.

INFORMAÇÕES

1 – A entrega deverá ser realizada de acordo com a necessidade da Divisão, nos
locais e horários determinados, havendo tolerância máxima de 10 minutos de atraso,
sob pena de devolução do produto.
2-O uniforme do entregador deverá estar devidamente limpo (calça comprida, camisa
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de manga, touca capilar ou boné, barba aparada, sem adornos, sapatos fechados e
com meia).
3 – 3 – Não serão aceitos pães amanhecidos, duros, queimados, mal cozidos ou
embatumados, fora do peso estabelecidos e em quantidade inferior a solicitada,
devendo atender as determinações  das normas técnicas específicas, podendo o
produto ser recusado no ato da entrega e devendo ser substituídos imediatamente.
Não deixar faltar o produto quando solicitado, independente do ocorrido  durante todas
as etapas compreendidas entre a entrega da matéria prima, processo de produção,
embalagem, armazenamento e entrega.
4 – Os cancelamentos poderão ser efetuados pela Secretaria até 5 horas antes da
entrega. Nenhuma outra unidade está autorizada a realizar este procedimento.
5 – As empresas interessadas deverão estar cientes de que o produto passará por
avaliação sensorial das amostras e é de responsabilidade do fornecedor a qualidade
físico-química, sanitária dos produtos licitados.
6 – Os recibos de entrega deverão ser emitidos e deverá constar a quantidade por
extenso.
8 – O vencedor da concorrência estará obrigado ao fornecimento dos produtos
solicitados em regime de urgência no prazo máximo de entrega de 1h30` (uma hora e
trinta minutos), após a comunicação do pedido. Considera-se em regime de urgência
os pedidos realizados esporadicamente quando, por motivo extraordinário, se fizer
necessária a entrega dos produtos nos locais especificados.
9 - Deverão ser entregues 4 amostras para análise, juntamente com documento
informando a composição nutricional da amostra apresentada (ingredientes, valor
calórico e nutricional).
10- Os produtos deverão ser oferecidos dentro das temperaturas exigidas e atender as
normas de regulamentos específicos; Os estabelecimentos deverão apresentar a LTI
(Laudo Técnico de Inspeção) com avaliação satisfatória e sem restrições datado de no
mínimo de 180 dias.

2 UND 21.000,00 MARGARINA VEGETAL - POTE 500 GR
ESPECIFICAÇÃO

Margarina vegetal em pote de 500 gramas. A margarina deve ser cremosa com sal;
teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 80%; podendo conter
vitamina e outras substancias permitidas; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio;
validade mínima 5 meses a contar da entrega,em pote plástico,atóxico.

INFORMAÇÕES

1 – A entrega deverá ser realizada de acordo com a necessidade da Divisão, nos
locais e horários determinados, havendo tolerância máxima de 10 minutos de atraso,
sob pena de devolução do produto.
2-O uniforme do entregador deverá estar devidamente limpo (calça comprida, camisa
de manga, touca capilar ou boné, barba aparada, sem adornos, sapatos fechados e
com meia).
3 – Os cancelamentos poderão ser efetuados pela Secretaria até 5 horas antes da
entrega. Nenhuma outra unidade está autorizada a realizar este procedimento.
4 – As empresas interessadas deverão estar cientes de que o produto passará por
avaliação sensorial das amostras e é de responsabilidade do fornecedor a qualidade
físico-química, sanitária dos produtos licitados.
5 – Os recibos de entrega deverão ser emitidos e deverá constar a quantidade por
extenso.
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6 – O vencedor da concorrência estará obrigado ao fornecimento dos produtos
solicitados em regime de urgência no prazo máximo de entrega de 1h30` (uma hora e
trinta minutos), após a comunicação do pedido. Considera-se em regime de urgência
os pedidos realizados esporadicamente quando, por motivo extraordinário, se fizer
necessária a entrega dos produtos nos locais especificados.
7 - Deverão ser entregues 4 amostras para análise, juntamente com documento
informando a composição nutricional da amostra apresentada (ingredientes, valor
calórico e nutricional).
8-Os produtos deverão ser oferecidos dentro das temperaturas exigidas e atender as
normas de regulamentos específicos; Os estabelecimentos deverão apresentar a LTI
(Laudo Técnico de Inspeção) com avaliação satisfatória e sem restrições datado de no
mínimo de 180 dias.

3 LT 210.000,00 LEITE TIPO C
ESPECIFICAÇÃO

Leite pasteurizado tipo C, integral, acondicionado em embalagem plástica com 1 litro,
com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; validade mínima 3 dias a contar da entrega.

INFORMAÇÕES

1 – A entrega deverá ser realizada de acordo com a necessidade da Divisão, nos
locais e horários determinados, havendo tolerância máxima de 10 minutos de atraso,
sob pena de devolução do produto.
2-O uniforme do entregador deverá estar devidamente limpo (calça comprida, camisa
de manga, touca capilar ou boné, barba aparada, sem adornos, sapatos fechados e
com meia).
3 – Os cancelamentos poderão ser efetuados pela Secretaria até 5 horas antes da
entrega. Nenhuma outra unidade está autorizada a realizar este procedimento.
4 – As empresas interessadas deverão estar cientes de que o produto passará por
avaliação sensorial das amostras e é de responsabilidade do fornecedor a qualidade
físico-química, sanitária dos produtos licitados.
5 – Os recibos de entrega deverão ser emitidos e deverá constar a quantidade por
extenso.
6 – O vencedor da concorrência estará obrigado ao fornecimento dos produtos
solicitados em regime de urgência no prazo máximo de entrega de 1h30` (uma hora e
trinta minutos), após a comunicação do pedido. Considera-se em regime de urgência
os pedidos realizados esporadicamente quando, por motivo extraordinário, se fizer
necessária a entrega dos produtos nos locais especificados.
7 - Deverão ser entregues 4 amostras para análise, juntamente com documento
informando a composição nutricional da amostra apresentada (ingredientes, valor
calórico e nutricional).
8- A embalagem plástica contendo 1 litro, asséptica, impermeável e que garanta a
hermeticidade e proteção apropriada contra contaminação. Deverão estar impressas
de forma clara e indelével as seguintes informações como nome e endereço do
fabricante; data de fabricação e prazo de validade; informação da composição
nutricional; SISP da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo; temperatura para armazenamento.
9- As práticas de higiene para elaboração do produto deverão estar de acordo com o
estabelecido no “Regulamento Técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de
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boas práticas de fabricação para estabelecimentos elaboradores / industrializadores
de alimentos”, aprovado pela Portaria nº 368/97 – MA, de 04/09/1997.O produto só
poderá ser adquirido se comprovada a Inspeção pelo SIF/DIPOA/SISP.”
10- Os produtos deverão ser oferecidos dentro das temperaturas exigidas e atender as
normas de regulamentos específicos; Os estabelecimentos deverão apresentar a LTI
(Laudo Técnico de Inspeção) com avaliação satisfatória e sem restrições datado de no
mínimo de 180 dias.

Prazo para Pagamento:

null.

Validade da Proposta:

0 dias.

Prazo de Entrega:

null.

Valor Total:

							Solicitamos apresentar propostas para fornecimento de materiais e / ou prestação de serviços e / ou execução de obras, conforme acima
especificado devolvendo preenchida e assinada até às 14:30:00 horas do dia 31/01/2019.

Valor TOTAL por extenso:

Cidade: Estado: Data:

Assinatura do Proponente


