PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES
CNPJ (MF) nº. 45.131.885/0001-04
Rua 05, nº. 2266 – Centro – CEP: 15.700-010 - Jales - SP.
Telefone: 17 – 3622 3000 – www.jales.sp.gov.br

DIVISÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E MATERIAIS

Processo nº. 008/2019
Pregão Presencial nº. 04/2019
Assunto: Aquisição de leite pasteurizado para atender ao Programa Leite Amigo – Idosos
e aos trabalhadores do Lixo Reciclável e Cestas Básicas para atendimento a população,
que deverão ser entregues de forma parcelada no exercício de 2019.
RETIFICAÇÃO
I - Onde se lê:
No edital:
PROCESSO Nº. 008/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 15 de MARÇO de 2019.
HORÁRIO: 09h15 (nove horas e quinze minutos)
LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Cinco, 2266 –
Centro, Jales – SP.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES, pessoa jurídica de direito público interno,
portadora do CNPJ (MF) nº. 45.131.885.0001-04, localizada na Rua Cinco, nº. 2266 Centro, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar, a abertura de
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”
POR ITEM, de acordo com o que determina a Lei Federal nº. 10.520/02, a Lei Municipal nº.
3.033, de 26 de Abril de 2006, Lei Complementar nº. 123/06 alterada pela Lei
Complementar nº 147/14 e, subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas
na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a ser regida pelos mencionados diplomas
legais e pelas cláusulas e condições que seguem. As propostas deverão obedecer às
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 especificado, na Sessão Pública de processamento deste Pregão
Presencial, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar
do certame. A sessão de processamento do citado Pregão será realizada na Sala de
Reuniões do Setor de Licitações e Contratos do Paço Municipal, localizado na Rua Cinco,
nº. 2266 - Centro, Jales, Estado de São Paulo, a iniciar às 09h15min do dia 15 de MARÇO
de 2019 e será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da sua Equipe de Apoio,
designados nos autos do processo epigrafado.
1. DO OBJETO
1.1. A Presente licitação tem por objeto a Aquisição de leite pasteurizado para atender ao
Programa Leite Amigo – Idosos e aos trabalhadores do Lixo Reciclável e Cestas Básicas
para atendimento a população, que deverão ser entregues de forma parcelada no exercício
de 2019.
1.2. O objeto acima mencionado é composto por 02 (dois) itens, conforme quantidade
definida e especificações mínimas abaixo:
ITEM QTDE UND
DESCRIÇÃO
01

2.400 Unidades

Cesta Básica, montada, acondicionada em saco plástico resistente,
composta pelos seguintes gêneros alimentícios abaixo relacionados:
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•

2

50.880

Litros

02 - Pacotes de arroz agulhinha, tipo I, longo, fino, seco, grãos
inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades
e materiais estranhos, cor própria, odor (antes e após cocção)
característico,
sabor
(após
cocção)
característico,
acondicionados em embalagem plástica resistente, incolor,
pacote 5 kg.
• 01 - Pacotes de feijão carioquinha tipo I, novo, limpo, maquinado,
pacote 2 Kg.
• 01 – Pacote de macarrão tipo espaguete, sêmolado,
acondicionados em embalagem de 500 gramas.
• 01 - Pacote farinha de trigo, pacote 1 kg.
• 01 – Pacote de fubá mimoso, pacote 500 gramas.
• 01 - Lata de sardinha, 125 gramas (peso líquido).
• 01 - Pacote de açúcar cristal natural, acondicionado em plástico
atóxico, devendo estar de acordo com a NTA-52/53, pacote 5 kg.
• 01 - Pacote de sal refinado, acondicionado em plástico, incolor,
pacote 01 kg.
• 02 - Óleo de soja, pet de 900 ml.
• 01 – Extrato de tomate, 140 gramas, podendo ser caixa, lata ou
sachê.
• 01 – Pacote de café torrado e moído, de primeira qualidade,
observando-se o prazo de validade, selo de pureza ABIC,
contendo características de aspecto, odor e sabor próprios,
acondicionado em pacotes de 500 gramas.
Leite integral pasteurizado padronizado, em embalagem de 01 litro em
saco plástico de polietileno, refrigerado, com fabricação máxima de 05
dias. Com registro de inspeção municipal ou SIF. (Obs.: entrega
semanal – terça-feira e quinta–feira, conforme cronograma).

Leia-se:
No edital:
PROCESSO Nº. 008/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 18 de MARÇO de 2019.
HORÁRIO: 09h15 (nove horas e quinze minutos)
LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Cinco, 2266 –
Centro, Jales – SP.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES, pessoa jurídica de direito público interno,
portadora do CNPJ (MF) nº. 45.131.885.0001-04, localizada na Rua Cinco, nº. 2266 Centro, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar, a abertura de
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”
POR ITEM, de acordo com o que determina a Lei Federal nº. 10.520/02, a Lei Municipal nº.
3.033, de 26 de Abril de 2006, Lei Complementar nº. 123/06 alterada pela Lei
Complementar nº 147/14 e, subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas
na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a ser regida pelos mencionados diplomas
legais e pelas cláusulas e condições que seguem. As propostas deverão obedecer às
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 especificado, na Sessão Pública de processamento deste Pregão
Presencial, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES
CNPJ (MF) nº. 45.131.885/0001-04
Rua 05, nº. 2266 – Centro – CEP: 15.700-010 - Jales - SP.
Telefone: 17 – 3622 3000 – www.jales.sp.gov.br

do certame. A sessão de processamento do citado Pregão será realizada na Sala de
Reuniões do Setor de Licitações e Contratos do Paço Municipal, localizado na Rua Cinco,
nº. 2266 - Centro, Jales, Estado de São Paulo, a iniciar às 09h15min do dia 18 de MARÇO
de 2019 e será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da sua Equipe de Apoio,
designados nos autos do processo epigrafado.
1. DO OBJETO
1.1. A Presente licitação tem por objeto a Aquisição de leite pasteurizado para atender ao
Programa Leite Amigo – Idosos e aos trabalhadores do Lixo Reciclável e Cestas Básicas
para atendimento a população, que deverão ser entregues de forma parcelada no exercício
de 2019.
1.2. O objeto acima mencionado é composto por 02 (dois) itens, conforme quantidade
definida e especificações mínimas abaixo:
ITEM QTDE UND
DESCRIÇÃO

01

2

Cesta Básica, montada, acondicionada em saco plástico resistente,
composta pelos seguintes gêneros alimentícios abaixo relacionados:
• 02 - Pacotes de arroz agulhinha, tipo I, longo, fino, seco, grãos
inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades
e materiais estranhos, cor própria, odor (antes e após cocção)
característico,
sabor
(após
cocção)
característico,
acondicionados em embalagem plástica resistente, incolor,
pacote 5 kg.
• 01 - Pacotes de feijão carioquinha tipo I, novo, limpo, maquinado,
pacote 2 Kg.
• 01 – Pacote de macarrão tipo espaguete, sêmolado,
acondicionados em embalagem de 500 gramas.
• 01 - Pacote farinha de trigo, pacote 1 kg.
2.400 Unidades
• 01 – Pacote de fubá mimoso, pacote 500 gramas.
• 01 - Lata de sardinha, 125 gramas (peso líquido).
• 01 - Pacote de açúcar cristal natural, acondicionado em plástico
atóxico, devendo estar de acordo com a NTA-52/53, pacote 5 kg.
• 01 - Pacote de sal refinado, acondicionado em plástico, incolor,
pacote 01 kg.
• 02 - Óleo de soja, pet de 900 ml.
• 01 – Extrato de tomate, 140 gramas, podendo ser caixa, lata ou
sachê.
• 01 – Pacote de café torrado e moído, de primeira qualidade,
observando-se o prazo de validade, selo de pureza ABIC,
contendo características de aspecto, odor e sabor próprios,
acondicionado em pacotes de 500 gramas.
Leite pasteurizado homogeneizado, em embalagem de 01 litro em saco
plástico de polietileno, refrigerado, com fabricação máxima de 05 dias.
50.880 Litros
Com registro de inspeção SISP ou SIF. (Obs.: entrega semanal –
terça-feira e quinta–feira, conforme cronograma).

II – Ficam ratificadas as demais especificações, exigências e prazos estabelecidos no edital
supramencionado, nos termos do artigo 21, § 4º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
Jales – SP, 27 de fevereiro de 2019.

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito Municipal

