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Descrever o método de embalagem primária: embalagem a vácuo, 
selado a quente, atmosfera modificada, embalagem termo encolhível.

Neste campo devem ser descritas todas as informações pertinentes ao 
processo de embalagem:
• O local onde ocorre, se a sala é climatizada (quando for 
necessário);
• O tipo de embalagem utilizada e seu material (ex. sacola 
plásticas de polietileno, copos plásticos etc.)
. Peso: Caso seja produzido em tamanhos diferentes, especificar cada 
um deles. Ex.: 1kg, (1,5L, 500ml e 250ml)
• A forma como é fixado o rótulo (interna, externa ou impressa na 
embalagem);
• Carimbo datador (especificar o formato da data de validade: 
dd/mm/aaaa). Como e quando a data de fabricação e validade são 
impressas ou carimbadas no rótulo.
No caso de embalagens secundárias, deve ser descrito também a 
utilização delas. Se as embalagens secundárias forem utilizadas para 
a venda diretamente ao consumidor, estas devem ser registradas. A 
isenção do registro das embalagens secundárias ocorre quando estas 
são utilizadas apenas para o transporte dos produtos.

ARMAZENAMENTO / ESTOCAGEM

Mencionar local, temperatura do local, tempo de estocagem e forma de 
acondicionamento.
Descrever as condições e as formas de armazenamento (prateleiras, 
estrados, paletes etc.).
Especificar a temperatura das dependências (câmaras frias ou sala de 
armazenamento).
Informar o prazo de validade do produto (Ex.: 15 dias, 30 dias etc.).
Informar o prazo de validade do produto após aberta a embalagem.

MEIO DE TRANSPORTE DO PRODUTO PARA O MERCADO 
CONSUMIDOR

Mencionar o tipo de veículo, forma de acondicionamento, temperatura do 
produto e do ambiente onde é transportado.

Descrever o procedimento de expedição, forma como os produtos são 
destinados ao mercado (caixas secundárias de papelão, caixas plásticas, 
sacos ou sacolas plásticas etc.) e as condições e temperatura dos 
veículos de transporte.

AUTENTICAÇÃO (assinatura e carimbo)
DATA RESPONSÁVEL LEGAL RESPONSÁVEL SIM

CROQUI DO RÓTULO

Protocolo 811089

Licitações

Prefeituras

Afonso Cláudio

Aviso de Licitação

REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 01/2022
(Wcompras ID Nº 169155)

PROC. Nº 019038/2021

O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, por 
intermédio do Prefeito Municipal, no uso de suas 
atribuições legais, considerando tudo o que 
consta nos autos do Processo Administrativo Nº 
019038/2021 e nos termos do que dispõe o art. 50 
do Decreto Federal Nº 10.024/19, por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado nos autos, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, DECIDE pela 
REVOGAÇÃO do procedimento licitatório em tela, 
dispensando-se, contudo, a abertura de prazo para 
contraditório e ampla defesa já que, embora tenha 
tornado o procedimento licitatório público, não 
houve homologação e adjudicação do objeto, não 
caracterizando assim, lesão ou ameaça ao direito, 
entendimento consolidado conforme julgados de 
tribunais superiores nesse sentido.

Afonso Cláudio/ES, 07 de março de 2022.

Luciano Roncetti Pimenta
Prefeito Municipal

Protocolo 811062

Alto Rio Novo

Adjudicação e/ou Homologação

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA 
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004162/2021
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 

003/2022
O Município de Alto Rio Novo/ES, por intermédio 
de sua Pregoeira, torna público, de acordo com 
as disposições contidas nas Leis nº 10.520/2002, 
8.666/1993 e alterações posteriores, o resultado 
da licitação e sua homologação referente ao Pregão 
Presencial nº 003/2022:
RESULTADO: Fora considerada vencedora do Pregão 
Presencial Registro de Preços nº 003/2022, que trata 
do registro de preços objetivando a contratação 
de empresa para locação de brinquedos infláveis, 
máquina de pipoca e máquina de algodão doce e 
trenzinho da alegria para atendimento aos programas 
sociais, no período de 12 (doze) meses (art. 15, 
inc. II e IV e § 3º, inc. I e II da lei nº. 8.666/93), 
para futura e eventual locação com fornecimento de 
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