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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N' 1 23/201 8.CPL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS
TIPO: Ítlenor Preço por ltem
oRGÃO INTERESSADO: Secretaria l\ilunicipal de Educaçáo - SEIVIED
PROCESSO ADMINISTRATIYO: 20.001.262412018
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 07 de fevereiro 20í9 às
14:00h (quatorze horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

Prefeitura Municipal de lmperatriz - It/A, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio
desrgnados pela Portaria No 7534, de 19 de.julho de 2018, publicada no dia 25 de julho de 2018,
torna público. para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima
indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇAO na Rua Urbano
Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, CEP 65.916-193, regido pela Lei Federal no 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.o 2212007, Decreto Municipal no 13 de 31 de março
de 2015 e por este Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei n.o 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie:

A

1. DOOBJETO
1.í. Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Alimentação Escolar dos alunos

dos
Programas PNAC, PNAP, PNAE, EJA, MAIS EDUCAÇÃO E AEE das escolas/creches dos
POLOS l, ll, lll, lV e V da ZONA URBANA conforme planilha anexa (especificando cada item,
suas especificaçóes técnicas - vâlor nutricional e/ou embalagem- seus respectivos quantitativos
por programa).

1.2.Valú Global Estimado para a Contratação: R$ 6.í3í.422,33 (Seis milhões, cento e trinta e
um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trintâ e três centavos).

:^

2. - DOS ANEXOS
a) Anexo I
b) Anexo ll
c) Anexo lll
d) Anexo lV
e) Anexo V
f) Anexo Vl

de Preços;
Modelo de Carta Credencial;
ÍVlinuta da Ata de Registro de Preços:
Í\Iinuta do Contrato;
DeclaraÇão a que alude o ad..27o, V da Lei n.o 8.666/93,
Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem plenamente os
Requisitos de HabilitaÇão.

- Termo de Referência e Proposta

-

-

-

DO SUPORTE LEGAL
- Está licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto
Municipal no 02212007 e Decreto ÍVlunicipal no13 de 31 de marÇo de 2015, por este Edital e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposiçôes da Lei no 8.666/93 e
respectivas alteraçôes, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo parte
integrante da mesma, independente de transcriÇão.
3

3.1

4.

-

DA DOTAÇAO

Na licitação para Registro de Preços não é necessário indicar dotaÇão orÇamentária, que
somente será exigida para a Íormalização do contrato ou outro rnstrumento hábil, nos termos do
art. 7o. § 20, do Decreto Municipal O1312O15.
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-50-5 - Impcratriz',rA
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5. DA PARTICIPAÇAO
5.1 . Poderão participar

deste pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível

com o objeto e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentaÇão e
requisitos mínimos de classificação das propostas, e seus anexos e se apresentarem ao
pregoeiro no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.

-

5.1.2. Nos ltens Exclusivos (conforme planilha em anexo) Participação exclusiva de
empresas que se enquadrarem como microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP,
ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior,
receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei
Complementar n' 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteração dada pela
Lei Complemenlar 14712014, e que atenderem a todas as exrgências, inclusive quanto à
documentação constante deste Edital, e seus Anexos.
5.1.3. Na Cota Reservâda 25% (conforme planilha em anexo) - (inciso lll, do art. 48 da Lei
14712014) - Empresas que se enquadrarem como microempresas - hIE, empresas de pequeno
porte - EPP ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendárao
anteriot receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o da
Lei Complemenlar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Ler Complementar no 12312006 e sua alteração dada pela
Lei ComplementaÍ 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação constante deste Edital.

- (inciso lll, do art. 48 da Lei
que
quanto à documentação
Empresas
atenderem
a
inclusive
todas as exigências,
constante deste Edital, e seus Anexos.
5.1

.4. Na Cota Principal 75% (conforme planilha em anexo)

14712014)

5.2. Não poderão participar destâ licitação empresas:

5.2.1. Cqa falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução,

em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiÇão, ou ainda
empresas estrangeiras que não funcionem no país;

5.2.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Adminrstração Pública
Ít/lunicipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, ainda que tal fato se
dê após o início do certame;
5.2.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.
5.2.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal.
5.2.5. Que se apresentem em forma de consórcios.
5.2.6. Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de lmperatriz

5.2.7. Pessoas Físicas.

6.

DO CREDENCIAMENTO

As licitantes deverão se apresentar junto ao(a) Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial,
podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuraçào que o nomeie a participar
deste procedrmento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para Íormular verbalmente lances de preços, firmar
declaraçôes, desistir ou apresentar razôes de recurso, assinar a ata e praticar todos os
demais atos pertinentes ao presente certame.
6.1 .

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz'M^
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6.1 .1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representer a
mesma.

6.1.2. As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por açóes, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores,
quando o licitante Íor representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal,
comprovando esta capacidade juridica;

6.1.3. As participantes deverão ainda apresenlar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimênto dos Requisitos de Habilitação, podendo ser utilizado
o modelo do Anexo V do Edital.

.4. Fica facultado às participantes, Apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do
Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

6.1

6.1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais Íarão parte
do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente,
ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de
validade;

6.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou sejam
descredenciadas, ficarão impossibilitadas dê praticar os atos descrito no item 6.1 .
6.3. A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se
manifestar em nome do representado, vedada a participaÇão de qualquer interessado
representando mais de um licitante.

6.4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
curdados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

6.5. Somente serão aceitos como válidos os

envelopes
comprovadamente forem recebidos antes do inrcio da sessáo.

enviados pelo correio, que

7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
. Por íorça da Lei Complementar n 123106 e do art. 34 da Lei n" 11 .488107 , as microempresas
ÍttlEs, as emprêsâs de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs

7 .1

-

que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a segurr
dispostos:

a)
b)

c)

as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que eventualmente
possuam alguma restriÇão no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal,
deverão consignartal informaÇão expressamente na declaração prevista no item 6.1.3
no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope,
toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à
regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de
documento que venha comprovar sua condiÇão de microempresa ou empresa de
pequeno porte;
como critério de desempate, será assegurada preferência de contrataÇão para MEs,
EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situaçôes em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a melhor proposta classificada.

Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - ImperalrizrMA
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7.2, Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do Seguinte
modo
a) a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão,
b)

mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
situação em que o objeto licitado será adjudicado em
vencedora
do
certame,
considerada
proposta
(ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
favor da detentora desta nova
aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c)

não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior, serão
convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;

a nova proposta de preço

d) no caso

de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se

encontrem enquadradas no item 7.1., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
e)

na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1., alínea c, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta origrnalmente vencedora do certame;

0

o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME, EPP ou COOP

8. DAPROPOSTADE PREçOS
8.'l . A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parle

externa as seguintes informações.

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 12312018-CPL
Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS
A Rua Urbano Santos, '1657, Bajrro JuÇara, lmperatriz/MA, CEP 65.900-505
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) Ser digitada ou impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, redigrda com clareza
em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na
última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.
b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto, inclusive
marca e as especificaçóes das embalagens, quando for o caso, conforme Anexo l, e respectivo
preço por item, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e o valor totâl da proposta
em algarismo e por extenso. Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na
descrição dos valores. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão
considerados os primeiros, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será
considerado este último;

8.1) PARA A FORMULA-ÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
uTrLrzADA A DESCRTÇAO DOS |TENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCTA E
PLANILHA DE PREÇO ANEXO AO TERMO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
PROPOSTA.

c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo l), correspondente a prestação do serviço, e estar datada e assinada por
pessoa juridicamente habilitada pela empresa,
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: ó5.900-505 - lmperatrizMA
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d) os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros neceSSárioS ao cumprimento
integral do ob.ieto deste Edrtal e seus Anexos;

9. DA ACEITAÇAO TACITA
9.1 . Os preços apresentados devem:

a)

Refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço/entrega
do produto;

b)

compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, Íibutos incidentes,
taxa de administração, serviços. encargos soctais, trabalhistas, seguros, treinamento,
lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento rntegral do objeto deste Edital e
seus Anexos.

c)

serem irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9.2. Os gêneros alimentícios serão entregues de forma parcelada, de acordo com a ltberaçáo
dos recursos do FNDE, previstas para 10 (dez) parcelas. Para cada parcela, será emitida pelo
Departamento de Apoio ao Educando da SEMED, uma "Ordem de Fornecimento", devidamente
assinada pelo fiscal do contrato, de acordo com a pêr capita definida pela Equipe de Nutriçâo.
Os íornecedores deverão receber na SEMED, de forma impressa, as per captas
correspondentes à parcela vigente, bem como as "Ordens de Fornecimento", e terão 24h (vinte e
quatro horas), para iniciar o íornecimento, a partir do recebimento. O fornecimento deverá ser
concluído dentro de um prazo máximo de 7 (sete) dias úteis.
9.3. O prazo de valldade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a pârtir da data de
entrega da mesma;
9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retiíicações de preÇos,
alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão consideradas
as propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borJÕ q;

e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preÇos, não sendo consrderados
pleitos de acrêscimos a qualquer título.
9.5. Quaisquer tributos, custos

9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas as
condiçôes previstas nos subitens 35.5 ê 35.6, implicará na desclassificação do licitante;

9.7. Caso os prazos de validade da Proposta e de entrega e/ou execução, sejam omitidos na
Proposta de Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo igual aos previstos no item 9.2 e 9.3,
respectivamente.

9.8. Caso algum produto seja entregue com avarias diversas ou em desacordo com as
especificações técnicas ou com problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo
devidamente corrigindo em até 24 (vinte e quatro) horas após notificação do Contratante
durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.
9.9. Os gêneros alimentícios deverão ser transportados em carros fechados apropriados e em
perfeito estado de conservação e higiene, protegidos conforme características de cada alimento
e obedecendo aos critérios de refrigeração e congelamento, nos casos necessárros. O
transporte de alimentos refrigerados e/ou congelados deve ser feito em transporte fechado,
isotérmico e refrigerado/frigoríf ico.

9.10. Os alimentos in natura, os alimentos não-perecíveis e os produtos de panificação
deverão ser entregues ao natural, na temperatura ambiente; as polpas de Írutas congeladas e
as carnes (resfriadas) e as, ãves (congeladas) deverão ser transportadas em temperatura
Rua [.]rbano Santos. 1657 l]airro Juçara
CtiP: 65.900-505 - Imperatri/.'ivlA

,q

ESTADO DO MARANHÃO
dF'i

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERAI'RIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

No

{I

CPL
adequada (refrigerados e/ou congelados), para a perfeita conservação, dentro de embalagens
apropriadas, com as identificaçôes devidas e em transporte aproprtado. Os alimentos não
pêrecíveis, quando da entrega dos mesmos, deverão ter o prazo de validade não inferior a
80% (oitênta por cento) da validade marcada na embalagem.
9.11. Os gêneros a mentícios que se demonstrarem impróprios para o consumo ou que tenham
seu valor nutritivo diferente das especificações exigidas serão rejeitados pela contratante,
devendo ser substituídos imediatamente, sob pena de aplicação das sançóes administrativas
previstas neste edital.
9.12. Os gêneros alimentícios perecÍveis serão entregues na escola semanalmente e os gêneros
não perecíveis mensalmente.

9.13. Os gêneros alimentícios in natura deverão ser acondicionados em monoblocos vazados.
que permanecerão na escola até a entrega posterior, quando serão trocados;
9.14. Substituição Temporária de Marcas ou Sabores de Polpas de Frutas - Os produtos que, por
algum motivo saírem do mercado, ou que tiveram suas embalagens melhoradas e/ou
modificadas, ainda na vigência do contrato, deveráo solicitar, via oÍício, da Secretaria tvlunicipal
de Educação- SEIVIED, avaliação das amostras a serem substitutas pelo CONTRATADO. A
Comissão de Avaliação das Amostras analisará se as características dos produtos apresentados
estão de acordo com as especificações e condrções do Termo de Referência, do Edital ê do
Contrato. Sendo o produto aprovado pela referida comissáo, a ata de degustação do produto
deverá ser anexada ao contrato, justificando a substituiçáo do(s) mesmo(s), e o período pelo
qual será substituído o(s) produto(s);

9.15. Quando a substituiçáo do(s) produto(s), será levado em conta, além das especificaÇões
nutricionais, os valores dos produtos, e caso, o valor do produto apresentado, comprovado pela
nota fiscal, seja menor que o valor do produto licitado, ficará(ão) o(s) fornecedo(es) obrigados a
fazer a compensação através de quantitativo em produtos.

9.16. Todavia, os Íornecedores devem se programar a fim de que não haja a necessidades de
substituição do produto por mais de uma vez, visto que os mesmos têm conhecimento dos
cardápios (ANEXO lV) e frequência dos itens que são ofertado ao longo do ano, ou seja, nas 10
(dez) parcelas. Ficando assim, os fornecedores obrigados a terem em seus respectivos estoques
(quando for o caso) a quantidade suficiente para atender a demanda objeto do seu contrato.
íO _ DA HABILITAÇAO
10.1 . A documentação

de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em
sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentaçâo:
Ao (a) Pregoeiro(a) da Prefeitura Í\/unicipal de lmperatriz - Í\IA
Pregão Presencial n" 12312011-CPL
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
A Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/l\ilA, CEP 65.900-505.
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
10.2. Os documentos necessários à habilitaÇão, abaixo relacronados, poderão ser apresentados
em original, os quais faráo parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicaçáo em órgão da imprensa oficral, observados
sempre os respectivos prazos de validade;
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - ImperatriT,MA
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eleiÇão de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
b.1) os documentos em apreço deverão estar consolidados ou acompanhados de todas as suas
respectivas alteraÇões;

b.2) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; e

b.3) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangelra em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Orgão competente, quando a atividade assim o exigir
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

d) Prova de inscnção no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o ob.leto contratual;

e) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais

e

Divida Ativa e Previdenciária).

f) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante (Tributos
e ContribuiÇões Estaduais e Dívida Ativa);
g) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

h) prova de

regularidade relativa

ao FGTS, representada pelo CRF -

Certificado de

Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
i) Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas.

j)

Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

k) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis

e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

k.1) O Balanço patrimoniâl

e

demonstraçóes contábeis deverão conter registro na Junta

Comercial.

k.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanÇo patrimonial e demonstraÇões
contábeis assim apresentados:
k.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
k.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA).

-

por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

-

por fotocópia do Balanço e das Demonstraçôes Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
k.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licrtante.
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k.2.4) o balanço patrimonial e as demonstraÇóes contábeis deverão estar assinados por contador
profissional equivalente, devidamente registrado no conselho Regional de
Contabilidade.

ou por outro

l) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede

da

pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da LicitaÇáo;

m) Declaraçáo, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o modelo
Anexo lV do Edital.
10.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
matriz, ou;

de
16
do
da

'10.3.1. Se o licitante for a

filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que e válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade
do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo
aprêsentar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a centralização;
10.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
10.4. As certidões e documentos emrtidos eletronicamente pela lnternet, somente produziram
eíeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor;

O não atendimento de

qualquer exigência ou condiÇão deste item, observadas as
condiçóes previstas no subitem 35.5 e 35.6 deste edital, implicará na inabilitação do licitante,

10.5.

1í . APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS AMOSTRAS
11.1. Após a definição dos fornecedores provisoriamenle ganhadores do certame, os mesmos
deverão apresentar 01 (uma) amostra dos gêneros alimentícios, que se propóem a fornecer, nas
embalagens que serão entregues na unidade escolar, em até três dias úteis após a data do
certame (RESOLUÇÃO FNDE/CD/n' 26113), sendo esta data agendada ao final do mesmo. Será
reprovada automaticamente a amostra que náo corresponder ao produto especificado na
planilha unificada e as especrficaçôes contidas nesse termo.
11.1.1. Os fornecedores provisoriamente ganhadores do certame que não apresentarem suas
amostras por desistência do item poderão sofrer sanções administrativas, bem como deverão
apresentat antes da sessão de apresentação e análise das amostras, uma justificativa
oficialmente expondo os verdadeiros motivos da desistência.
'1'1.2.

Após o recebimento das amostras caberá à equipe técnica formada por no mínimo duas
nutricionistas, no mínimo dois conselheiros do CAE (Conselho de Alimentação Escolar) e um
fiscal da área de alimentos da Vigilância Sanitária do municipio conferir e analisar os produtos
entregues levando em consideração, inicialmente, as especificaçôes das embalagens, marcas,
rótulos e validade, bem como o registro no órgão competente. Encerrado o procedimento
descrito anteriormente, se necessário, a equipe técnrca, fará a degustação dos alimentos e
emrtirá laudo aprovando ou não as amostras recebidas e analisadas, caso algum fornecedor
tenha sua amostra reprovada, será substituído imediatamente pelo segundo colocado.
11 .3. O fornecedor que lgualar seus preços ao primeiro colocado durante o certame, ficando
como segundo colocado é obrigado a acompanhar a sessão de apresentação de amostras com
seus respectivos produtos, sob pena de sofrer alguma sanÇão contratual.

11.4. Os nutrientes como os carboidratos, protêinas, cálcio, ferro e vitaminas em geral poderão
apresentar valores iguais ou maiores do que os especificados, com relação às gorduras totâis,
gorduras saturadas e sódio poderão apresêntar valores iguais ou menores do que os
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espectficados. Possíveis variações serão avaliadas pela equipe de Nutricionistas da SEMED,
objetivando a melhor qualidade nutricional dos produtos.
11.5. Todos os produtos após aprovação serão discriminados detalhadamente, portanto descrttas
suas marcas, embalagens e especificaçóes necessárias, sendo determinadas como os objetos
da licitação que deverão ser entregues nas escolas do município, náo podendo ser substituídos.
11 .6. A metodologia a ser utilizada no processo de avaliação sensorial dos produtos a serem
degustados será baseada no método classificatório (EMBRAPA, 1993) que corresponde à
classificação quantitativa, através de notas, dos atributos sensoriais, organizados em planilhas

específicas (ANEXO I ll).

o tipo de alimento, os atributos. aparência, odor, sabor e
consistência/textura que são acompanhados de parâmetros descritos em conceitos (adjetivos) e
notas inteiras (escala de pontos), conforme as especificações a seguir:
São avaliados, conforme
a) Aparência e Sabor:

.
.
o

Bom: 7a9
Regular: 4a6
lnsatisfatório: 1a3

b) Odor:
. Característicos: 7ag
. Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado: 4 a 6
o Não característico: 1 a 3
Nota: O odor não característico corresponde ao odor "estranho", não correspondente ao alimento
em questão.

c) Consistência / Textura:
. Adequada: 7a9
. Moderadamente adequada: 4 a 6
. lnadequada: 1a3
Na avaliação individual, é obtida uma avalação combinada que corresponde ao conceito:

.

lnsatisfatório: quando houver a presenÇa de um ou mais adjetivos: lnsatisíatório, Não

o

Satisfatório: quando houver predominância dos adjetivos. Bom. Regular, Característico

característico, lnadequado.
pouco acentuado, Característico Acentuado, Adequado, Moderadamente adequado.

11.7. A nota composta corresponde à soma das notas atribuídas pelo provador às características
analisadas.
11 .8. Na avaliação global, que rêsume as avaliações individuais dos degustadores, a amostra
que obtiver o resultado "insatisfatório", pela maioria dos provadores, e independentemente da

pontuaçâo obtida, é reprovada na AvaliaÇão Sensorial. No processo licitatório. isto significa que o
alimento não será adquirido para compor os cardápios do Programa de Afimentação Escolar.

12. DO PROCEDIMENTO
12.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus
representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e os
envelopes contendo as propostas de preÇos (envelope 01) e os documentos de habilitaÇão
(envelope 02);
12.1 .1. O(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze) minutos para
a abertura dos trabalhos;
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12.2. lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a) Pregoeiro(a),
pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local
do referido horário;
designado pelo menos í 5 (quinze) minutos

4E

12.3. Após a veriÍicação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes e

uma vez apresentado pelos últimos a declaraÇão constante do ANEXO V serão recebidas as
propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da conformidade das
propostes com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassiftcandose as incompatíveis;
12.4 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o
autor da oferta o menor preço por item e os das oíertas com preÇos alé 10o/o (dez por cento)
superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos e
crescentes, ate a proclamação do vencedor;
12.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licitante, na ordem crescente do desconto;
12.4.2 - Poderá ao (a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo
razoável entre de tempo, valores e os lances ofertados;
12.4.3 - Dos lances ofertados não caberá retratação;

-

12.4.4
Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessáo a fim de definir a ordem de classificaÇão dos licitantes
remanescentesl

-

12.5
Quando náo forem verificadas, no mínimo, três propostas êscritas de preÇos nas
condições definidas no item í 1 .4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preÇos oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condiÇão todos participarão
da etapa de lances verbais);
12.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelao (a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preÇo apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação
das propostas,
12.7 - Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contrataçâo,

12.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
12.8.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os demais licitantes poderão igualar suas
ofertas ao valor da menor proposta do licrtante mais bem classificado.
12.8.2. A apresentação de novas propostas na forma do item 11.8.1 não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

í2.8.3. Serâo registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante
mais bem classificado durante a fase competitiva;
12.8.4. Será incluido, na respectiva ata da sessão pública do pregão na forma de anexo, o
registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante
vencedor na seqüência de classiÍicação do certame, excluído o percentual referente à margem
de preferência, quando o objeto náo atender aos requisitos no previsto no art. 3', da Lei no
8 666/93,

12.8.5. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item anterior, serão
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competrtiva,
'12.8.6. Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á o
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início da competiçáo relativa aos demais itens objeto desta licitação.
'12.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas de acordo com

o menor

preço ofertado, ao (a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope contendo
os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar;
12.9.1. É dará continuidade a abertura dos envelopes de habilitação dos demais licitantes que
aceitarem registrar seus preços, igualando suas ofertas ao valor da menor proposta do licitante
mais bem classificado.
12.10. Sendo inabilitada a proponente cu.ia proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, ao
(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da proponente
classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às
condições fixadas neste edital:
12.1 1 . Nas situações previstas nos subitens 12.7 , 12.8 e '12.10, ao (a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor;

12.12. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem
dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(ês) aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe
adludicado pelo (a) Pregoeiro(a) o objeto do certame;
12.13. Ao (a) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo

os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as empresas poderão
retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos;

12.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelao (a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presêntes.

í3.

DOJULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1. Esta licitação é do tipo Menor Preço por ltem, em consonância com o que estabelece a
legislação pertinente;
13.2. Serão desclassif icadas as propostas que náo atendam as exigências e condições deste
edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços;
13.3. Será considerada mais vantajosa para a AdministraÇão e, conseqüentemente, classificada
em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condiçóes deste edital,
apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.
'13.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classiíicadas, após
os lances verbais, se for o caso, ao (a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na mesma sessão

e na presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio, na forma do disposto
no § 20 do artigo 45 da Lei no 8.666/93;

13.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário;
14. DO DIREITO DE RECURSO
14. í . Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenÇão de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo
juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que comeÇarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;
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14.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a
termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou vencidos os
respectivos prazos legais.
14.3 - O(s) recurso(s), não terá(ão) eíeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade superior,

por intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo(s)
autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, obedecidos
legais,
14.4 - O acolhimento de recurso importará
aproveitamento;

os

à

prazos

a invalidação apenas dos atos insuscetíveis

de

14.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a licitante melhor
classificada para assinatura da ata de registro de preço;

14.6 - A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao
vencedor.
15. DO REGISTRO DE PREÇO
15.1 . O Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto de procedimentos para o registro
formal de preÇos, relativo à aquisição de bens e serviÇos, visando a eventuais e futuras l

aquisiçôes da Administração Pública.

15.2. A Ala de Registro de Preço é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições'
de compromisso para a futura contratação/aquisição, inclusive com preços, especificaÇões
técnicas, fornecedores e órgão participantes, conforme especificações contrdas neste
instrumento convocatório e nas respectivas propostas apresentadas pelos licitantes, conforme
exigências êditalícias.

Referência contém a estimatrva
máxima para fornecimento em um (01) ano, e em conformidade com a legislação, não obrigando
o Munjcípio de lmperatriz a contratar/adquirir a quantidade total estimada, possibilitando a
aqursição integral, parcial ou mesmo a não aquisição.

15.3.

A descrição e quantidades constantes no Termo de

15.4. O presente Registro de Preços terá validade de um (01) ano,

a

contar da data de

assinatura da respectiva ARP.
15.5. A existência de Registro de Preço não obriga a Administração a íirmar as contrataçóes que

delas poderão advir, facultando-lhe a realização de procedimento especííico para a execução
dos serviÇos pretendidos, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade e de condições.
15.6. Homologado o resultado do certame, a Comissão Permanente de Licitação convocará os
interessados para assinatura da ARP, no prazo de até 05 (cinco) dias. respeitada a ordem de
classificaçáo e a quantidade de fornecedores a serem registrados, a qual se constitui em
compromisso formal de fornecimento nas condiçôes estabelecidas, observados os requisitos de
publicidade e economicidade.
15.7. A aquisição dos produtos junto ao fornecedor registrado será formalizada pelos Orgáos
lntegrantes da ARP, conforme consla do Termo de Referência, através de requisiçáo formal, ou
similar, no que couber.

15.8. Caso o proponente vencedor não atenda à convocação, nos termos referidos no item
anterior, é facultado à Administração, dentro do prazo e condiçóes estabelecidas, convocar os
remanescentês, na ordem de classiÍicação, para fazé-lo em igual prazo e nos termos de sua
proposta, ou revogar o lote, ou licitá-lo.
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í6. Dos oRcÃos pARTrcrpANTEs e NÃo PARTIcIPANTES
16.1 Orgãos Participantes - lntegram a Ata de Registro de Preço a sêcretaria Municipal de
Educação, tendo como Orgáo Gerenciador do presente SRP a Comissão Permanente de
LicitaÇão

-

CPL

16.2. Orgãos não participantes - todos os demais órgãos da administração pública municipal
direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, conselhos escolares, empresas públicas,
sociedades de economia mista, conselhos municipais e demais entidades controladas, direta ou
rndiretamente pelo Município.

í7. DAADESÂO AATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes ou qualquer outro
órgão/entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame objeto
deste Edital, mediante prévia consulta a Comissão Permanente de Licitação, desde que
devidamente comprovada a vantagem, respeitado o limite contido no Par.Ao do art. 22, do
Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 2015;
17.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
íazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a Comissão
Permanente de Licitaçáo, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedeoda a ordem de classificação.
17.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de
PreÇos sem prévia autorização do Órgão Gerenciador.

17.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos não participantes
que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo previsto, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, respeitado o disposto no
Decreto Municipal no 13 de 31 de marÇo de 20'15,
17.5. As solicitaçóes de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão
gerenciador serão realizadas por meio de ofício emitido pela presidência do órgão gerenciador.

í8, DA EXCLUSAO DO FORNECEDOR REGISTRADO
18.1 . O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:
18.'1 .1 .

18.1

Descumprir as condiÇóes da Ata de Registro de Preços;

.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumenlo equivalente, no prazo

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

18.1.3. Não aceitar reduzir

o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar

superior

àqueles praticados no mercado.
18.1 .4. Tiver presentes razões

de interesse público.

17.1.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos l, ll e lV do caput do
Decreto lvlunicipal no í3 de 31 de março de 2015, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizada por despacho da Presidência da CPL.
.6. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preÇo, na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou força maior devidamênte comprovado.
18.'1
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19. DAS OBRIGAçÓES DO ORGÃO GERENCIADOR
19.1. Compete ao Orgão Gerenciador:
19.1 .1

. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de PreÇos

-

SRP:
19.1 .2. Efetuar o registro do licitante fornecedor e

firmar a correspondente Ata de Registro

de Preços;
19.'l .3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado. dos Íornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo
a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos.
'19.'l .4. Conduzir os
Érocedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
'19.1

.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes

de

descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
19.1.6. Realizal periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos
preços registrados;
'19.1

.7. Registrar no Portal de Compras a ata de registro de preço;

19.1.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata nas contrataÇões
dela decorrentes;
í 9.2. Compete aos

órgãos interessados e não participantes:

19.2.1 . Manifestar intenção de compra por meio oficio ao Orgão Gerenciador,

19.2.2. Contratar os produtos obedecendo ao quantitativo registrado, por meio de instrumento
contratual, conforme minuta anexa ao edital, em até noventa dias, observado o prazo de vigência
da ata;
19.3. Compete aos órgãos participantes e não participantes, na qualidade de Contratante:
'19.3 - Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela Contratada das obrigaÇões

contratualmente assumidas e aplicar sanÇões, garantida a ampla defesa e o contraditório,
decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

19.4. Efetuar

o

pagamento

à

Contratada, de acordo com

o

estabelecido no instrumento

contratual;

19.5. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos equipamentos. sob o
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
19.6. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do instrumento
contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteJa de acordo com as especríicações e
condiÇões estabelecidas no Termo de Referência;
19.7. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sançóes administrativas.

19.8. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, e juntado aos autos, com a instruÇão processual necessária.
20- DAATA DE REGTSTRO DE PREçO

.

Após a homologação da licitação, o Orgão Gerenciador, respeitada a ordem de
classificação, convocará, no prazo de 05 (cinco) dias, o (s) declarado (s) vencedor (es) para
assinatura da Ata de Registro de PreÇos.
20.1

"V
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20.2. Sempre que o beneficiário não atender à convocação para contratar, sem prejuízo da
sanção que a ele possa ser imposta, é Íacultado à AdministraÇão, dentro do prazo e das
condições estabelecidos, convocar oS remanescentes, na ordem de classificação, para Íazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condiÇões, ou revogar a licitação.
20.3. A Ata de Registro de Preços, publicada no site do município, apeiieiçoará o compromisso
de execução nas condições estabelecidas no Edital, terá a validade de '12 (doze) meses, a partir
da sua assinatura.
20.4. A existência de preços registrados náo obriga a AdministraÇão a contratar, facultando-se a
realizaçáo de licitação específica para a contrataçáo pretendida, assegurada preferência ao
Íornecedor registrado em igualdade de condições, nos termos do Decreto Municipal no '13 de 31
de março de 2015;
21 _ DAS CONDIÇOES DO PAGAMENTO

O pagamento à CONTRATADA será efetuado pela Secretaria t\ilunicipal de Plane.jamento,
azenda e Gestâo Orçamentária (SEPFAZGO) ou por outro setor especíÍico da Prefeitura
Municipal de lmperatriz, mediante a apresentaÇão de nota Íiscal, devidamente atestada pelo
setor competente, bem como as certidões de regularidade .iunto a RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e Município e será feito na
modalidade de transferência onl i ne.
21 .1 .
F

,

21.2. O Cronogrania de Desembolso Físico/Financeiro ocorrerá da seguinte forma: em
conformidade com o cardápio e per capita expedidos para cada parcela da Alimentação Escolar
de cada unidade de ensino, no qual constam os produtos com seus respectivos quantitativos a
serem entregues faturados e posteriormente pagos.
21.2.1. Os pagamentos serão feitos por PROGRAMAS (PNAE, PNAC, PNAB AEE, EJA e
MAIS EDUCAÇAO), mediante a comprovação de entrega, através da apresentação dos
recibos acompanhados das per captas, dâtados e âssinados por um servidor da escola,
devidamente identiÍ(cado.
21.3. O pagamento derá efetuado a fornecedora, por meio de transferência eletrônica ou ordem
bancária, em até O0 (trinta) dias úteis após a aceitaÇão definitiva dos mesmos, com
apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competentes.
22. PENALIDADES

.

221. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da Íalta
cometida:

I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou. ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não
caiba a aplicação de sanção mais grave,

ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos gêneros alimentícios entregues
com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atrâso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

b) 0,06% (sers cenÍésl'mo s por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências
de atrasos em qualquer outro prazo previsto nestê instrumento, não abrangido pelas demais
alíneas.
%o (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

c) 5
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d) 20 % (vinte por cenÍo,, sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisáo contratual por rnexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigaÇôes contratuais -, entrega inferior a 50% (cinquenta por
cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alinea "a", ou
os fornecimentos forem prestados forâ das especificaçóes constantes do Termo de Referência e
da proposta da CONTRATADA.

lll - suspensão temporária de participar em licitação
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

e

impedimento de contratar com a

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovrda a sua
reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
23 - DA RESCISAO DO CONTRATO

23.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93 , de 21106193.
23.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaÇões e prazos,

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços
ou fornecimento nos prazos estipulados;
d) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade desrgnada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

f) o cometimento reilerado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
g) a decretaçâo da falência ou instauração da insolvência civil;
h) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado,
i) a alteraÇão social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execução do Contrato;

j)

de interesse público, de âlta relevância e amplo

conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e

razôes

exaradas no processo Administrativo a que se reÍere o Contrato;

k) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificaçóes do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágraío primeiro do artigo 65 da Lei no.8.666,
de 21 de junho de 1993;

l) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem mesmo pÍazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaçôes e mobilizaçóes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;

o

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
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calamidade pública, grave perturbaçáo da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o
direito de opiar pela áuspensão do cumprimento de suas obrigaçôes ate que seja normalizada a
situação;
n) a nâo-libêração, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das Íontes de materiais naturais especificadas nos
projetos;
o) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
p) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
q) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do
contrato.
24. OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

24.1. Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra,
garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.
24.2. Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;

24.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
contratado em que se verificarem incorreÇóes ou defeitos decorrentes do fornecimento;

24.4. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

24.5. O produto e as instalaçóes físicas do CONTRATADO (A), deverá observar todas as
exigências dos Orgãos Públicos competentes.
24.6. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigêncra do
Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condiçóes;

24.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Reíerência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa
sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercicio de suas atividades, vier a, direta
ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;

24.8. A empresa vencedora que possua sede fora do município de lmperatriz - MA deverá
apresentar, através de estrutura física, empresa filial devidamente estabêlecida e aceita pela
administração, para a execução dos contratos.

24.9. Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como os instrumentos contratuais dela
decorrentes;

24.1O. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposiçôes
contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao
compromisso de fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de
compras dos governos federal, estadual. distrital e municipal;

24.11 lnformar ao Orgáo Gerenciador ou ao lnteressado, a ocorrência de fatos que possam
interferir direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento;

24.12 Encaminhar laudos e demais informações requisitadas pelo Orgão Gerenciador, inclusive
referentes ao atendimento dos pedidos decorrentes do pregão presencial;
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24.13. Atender âs demais condições descritas no Termo de Referência:
das per captas
24.14. Se dirigir à secretaria tríunicipal de Educação - SEMED para recebimento
e-mail's desta
de
o
recebimento
correspondenies à cada parcela e observar constantementê
secretaria..
25. CRITÉRIO DE REAJUSTE

25.1. Os preços unitários pelo qual Será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
25.2. para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição dá Administraçáo para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrió econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art.
65 da Lei n.o 8.666/93.

26. SUBCONTRATAÇÃO
26.1 . Não é permitida a subcontratação total ou parcial pâra a execução do futuro contrato.

27. OBRIGAÇÔES DO CONTRATANTE

27.1. Acompanhar e fiscalizar

a

execução

do

contrato, bem como atestar nas notas

fiscais/íaturas a efetiva execução do ob.jeto desta licitação.

27.2. O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por servidor (es) designado(s) por portaria(s) em conformidade com o disposto no art.67
da Lei n" 8.666/93.

27.3. Os fiscais nomeados em cada contrato serão responsáveis pelo acompanhamento,
fiscalização e pelo atesto do objeto contratado.

27.4. Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que lulgar necessário, verificar, por
meio de seus Íuncionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão
sendo cumpridas pelo fornecedor. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às
dependências pertinentes do estabelecimento.

27.5. EÍetuar

o

pagamento

à

CONTRATADA, de acordo com

o

estabelecido no Termo e

Contrato:

27.6. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condiÇões
estabelecidas no Termo de ReÍerência;
27.7. Analis e emitir parecer a respeito de substituição de marcas, quando solicitado, limitado a
'l (um) pedido de alteração a cada 90 dias por item;
27.8. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades,

27.9. Disponibilizar, mensalmente, as per captas impressas, correspondentes a cada parcela,
afim de que os fornecedores distribuam os gêneros alimenticios às escolas e anexem às notas
fiscais para prestação de contas.
28. JUSTTFTCATIVA QUANTO A NÃO TNTENçÃO OO REC|STRO OE PREçOS

. A Comissão Permanente de Licitação do Município de lmperatriz/MA ainda não possui
ferramentas de informática que permitam a realização da intenção do registro de preço pelo site
do município, portanto o referido procedimento vem sendo realizado por meio de oÍicio.
28.1

E
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29- VISITA TECNICA
amostras
e- análise
.das
ãó l- Ã p"rtnJ" classificaçáo provisória na se-ssão de aprêsentação
receber, em ate 03 (três) dias úteis, visitas rn
tOlgrsáia"l ioOo. o" estàUàtàcimentos deverão(01
representante do Apoio ao Educando' 01
loco realizadas pela equipe técnica da SEMED

representantedaNutriçãoe0lrepresentantedaPrestaçãodeContas),momentoemque
deverão apresentar os segulntes documentos:

29.2 Alvará Sanitário do estabelecimento;
29.3 Licença de Funcionamento;

empresas licitantes deverão apresentar cópia autenticada do certiíicado de
por
comprovação de serviços de controle de Pragas e Higienização Ambiental,_ forne_cido
(RDC
no52
erpiesa Áabilitada de acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada no 52
22i1Ol2OOg da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e com prazo de validade

29.4

As

vigente.

29.5 As empresas produtoras/fornecedoras dos alimentos de panificação, polpas de frutas,
carnes e deiivados e frangos e derivados deverãO, comprovar que pOSSuem em SeU quadro
permânente, profissional de Nível superior da área de Nutrição (paniÍicação), ou outro
profissional habilitado (carnes e derivados / frangos e derivados / polpas de frutas), devidamente
reconhecido pelo Conselho Regional de Classe (demonstrada através de cópia autenticada da
carteira proíissional de classe), com certidão de regularidade junto ao mesmo, que assuma a
responsabilidade técnica da empresa.

A comprovação do vínculo empregatício se fará através de apresentaÇão
autenticada da carteira de trabalho (CTPS) ou contrato de prestação de serviços.
29.6

de

cópia

29.7 As empresas produtoras/fornecedoras de polpas de frutas deverão apresentar o registro de

estabelecimento
Abastecimento

-

eo

registro

de

produto, junto

ao

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Í\IAPA, no ato da habilitação.

29.8 Os fornecedores e/ou produtores que manipulam alimentos in natura como carnes e aves,
polpas de frutas q panificação deverão apresentar ainda o Manual de Boas Práticas de
ManipulaÇão ou Fabricação de Alimentos, assinado por profissional capacitado e habilitado, com
registro no conselho de classe competente (cópia autenticada da Carteira Profissional de
Classe) e certidão de regularidade junto ao mesmo (cópia do nada consta). Sendo que o manual
apresentado deverá ser em nome e endereço da âzão social do licitante, não podendo em
hipótese alguma ser de outra nzáo social, deverá ainda, estar atualizado para o ano vigente.

29.9 As licitantes classificadas provisoriamente deverão comprovar, no ato da visita, a
propriedade ou terceirização da frota de veículos a ser utilizada no transporte de alimentos,
através de cópias autenticadas dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos, e nos
casos de terceirização, as empresas deverão apresentar cópia autenticada do contrato de
locaÇão dos veículos, devendo os mesmos estar acompanhados obrigatoriamente dos Alvarás
de lnspeção Sanitária dos veículos. Ressalta-se quê toda documêntação especificada nesse
item deve estar vigente. Os veículos deverá atender todas as exigências constantes nos itens
10.3 e 10.4 destê termo.
10 Ao (a) Pregoeiro (a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover dtligências objetivando esclarecer ou complementar a instruÇão do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
29.

30. ESPECTFTCAÇÃO DAS EMBALAGENS E PRODUTOS

30.1. ACHOCOLATADO EM PO

Especificação Técnica. Achocolatado em pó, embalagem de 2009, enriquecido com ferro. As
embalagens deveráo ser íntegras (latas, potes, pacotes etc.), não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
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procedência, informação nutricional,

número do lote, data de fabricação, quantidade do produto'
30.2 AÇÚCAR CRISTAL

plástico,
AÇúcar cristal em pacotes de 1 kg. Acondicionado .em pacote
não serão
intàgro, reéistente, vedado hermeticamente. As embalagens deverão ser integras,
do
alteração
de
qualquer
sinal
outro
perfuradas
ou
aceías aquelas que estiverem rasgadas ou
procedência,
e
identiíicação
de
dados
produto ou embálagem, deverá co-nter externamente os
informação nutriciorpl, número do lote, dâta de fabricaçáo, quantidade do produto'

É"p""ih""çao Técnica:

30.3 ADOÇANTE EtETÉTICO LIQUIDO
Especificáção Técnica: Adoçante dletético liquido a base de Steviosídeo embalagem de 65 ml
ser íntegras,
lconforme exigência da Lei n"i2.982 de 28 de maio de 2014). As embalagens deverão
qualquer
outro sinal de
àão serão acãitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
alteraÇão do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e
proceáência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.
30.4 ALHO IN NATURA

Especificação Técnica: Alho in natura, cabeças íntegras, dentes grandes e uniformes, Íirmes e
com brilho. Não Serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não Se enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade. O produto deverá apresentar o peso na embalagem
conforme solicitaçáo.
30.5 ALIMENTO COM PROTEíNA ISOLADA DE SOJA EM PO SABOR CHOCOLATE
Especificação Técnica: Alimento com proteína isolada de soja em pó sabor chocolate rico em
vitamrnas e minerais para dietas com restrição de lactose (leite de soja) emb. lata 3009 (conforme
exigência da Lei n'12.982 de 28 de maro de 2014). As embalagens deverão ser íntegras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.
30.6 ALIMENTO COM PROTEíNA ISOLADA DE SOJA EM PO SABOR NATURAL

Especificação Técnica: Alimento com proteína isolada de soja em pó sabor natural rico em
vitaminas e mrnerais para dietas com restrição de lactose (leite de soja) emb. lata 3009 (conÍorme
exigência da Lei n"12.982 de 28 de maio de 2014). As embalagens deverão ser íntegras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
inÍormação nutricional, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.

3O.7AMIDO DE MILHO
Especificação Técnica: Amido de milho embalagem de 2009. Cereais, farináceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloraçáo específica. A embalagem deverá ser íntegra e conter externamente os dados de
identificação, procedência, iníormaçóes nutricionais, número de lote e quantidade do produto.
30.8 ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO

í

Especificação Técnica: Arroz tipo 1, classe longo fino, subgrupo polido, em pacotes de '1 Kg.
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestÍgios de insetos, livres de umidade e coloração específica. As embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal
de alteraÇão do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informaÇão nutricional, número do lote, data de fabricaÇão, quantidade do produto.
30.9 AVEIA EM FLOCOS FINOS
Especificação Técnica. Aveia em flocos finos, embalagem de 2009. As embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal
de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de identiÍicação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.
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30,íO BATATA INGLESA IN NATURA

EspecificaçãoTécnica:Batatainglesa(Kg)innaturalavada.NãoSerãoeceitasbatatas
padráo de

de
estragadas, murchas, com brotos, oü que naó se enquadram no processo seletivo
o peso na
apresentar
devem
qualiãade. os produtos do grupo das hortaliças (verduras e legumes)
embalagem conforme solicitação.
30.1í BETERRABA IN NATURA
Especificação Técnica: Beterraba (Kg) in natura. Náo serão aceitos produtos estragados, murchos
ou'que nãô se enquadram no proc;sso seletivo de padrão de qualidade. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem conÍorme solicitação

30.í2 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
EspeciÍicação Técnica: Biscoito doce tipo maisena, em pacotes de 4009, onde em uma porçáo de
30g contenham 2,0g de Proteínas e 4,1g de Gorduras totais, 0,0g de Gordura Trans, 2,19 de
Goidura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Embalagem sem
sinal de nenhum tipo de violação.

30.í3 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA "0" LACTOSE
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo maisena "0" lactose, em pacotes de 2009, onde em uma
porçáo de 3Og contenham 2,0g de Proteínas e 4,19 de Gorduras totais,0,0g de Gordura Trans,
2,1g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloraçâo especÍfica.
Embalagem sem sinal de nenhum tipo de violação.

30.14 BISCOITO DOCE TIPO MARIA
Especificação Técnica: Blscoito doce tipo Maria, em pacotes de 4009, onde em uma porçâo de
30g contenha 2 g de Proteínas e 4,59 de Gorduras totais, 0,09 de Gordura Trans, 1,89 de Gordura
Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Embalagem sem sinal de
nenhum tipo de violaçáo.

^

30.15 BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE
Especificação Técnica. Biscoito doce tipo Maria sabor chocolate em pacotes de 4009, onde em
uma porção de 309 contenham 1,89 de Proteínas e 3,59 de Gorduras totais, 0,09 de Gordura Trans,
'1,59 de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica
Embalagem sem sinal de nenhum tipo de violaçâo.

30.í6 BTSCOTTO SALGADO AMANTETGADO
Especificação Té§Aica: Biscoito salgado tipo Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes de
4009, onde em uma porção de 309 contenham no mÍnimo 2,79 de Proteínas, no máximo 5,29 de
Gorduras totais e no máximo 3,29 de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa, parasitas, Íungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração específica.

30.í7 B|SCO|TO SALGADO ,,0" LACTOSE
Especificação Técnica: Biscoito salgado "0" lactose em pacotes de 4009, onde em uma porção de
309 contenham no mínimo 2,79 de Proteínas, no máximo 5,29 de Gorduras totais e no máximo 3,29
de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de maténa terosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.

30.í8 CAFE EM PO
EspeciÍicação Técnica: Café em pó com selo ABIC, embalagem de 1009.
30.í9 CARNE BOVINA - Moída
Especificação Técnica: Carne bovina de 2" qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito, ponta da
palheta) moída, resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor
própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em saco

luçara
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prOduto
plástico transparente e atóxico, Iimpo, náo violado, resistente, que geranta e lntegfidade dO
identificaçáo'
até o momento do consumo. A em'batagem deverá conter extêrnamente os dados de
peso em
e
respectivo
SIM
procedência número de lote, data de vãlidade, carimbo de inspeção do
quilogramas.

- Picada
Especificação Técnica: carne bovina de 2a qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito, ponta da
pal'heta) pióada resfriada, limpa, aspecto próprio da especie, náo amolecida nem pegajosa, cor
própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em Saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto
até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificaÇão,
procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeçáo do slM e respectivo peso em

30.20 CARNE BOVINA

quilogramas.
30.21 CEBOLA IN NATURA
EspeciÍiceção Técnica: Cebola (Kg) branca in natura. Náo serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
30.22 CENOURA IN NATURA
Especificação Técnica: Cenoura (Kg) in natura. Náo serão acertos produtos estragados, murchos
ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto deverá
apresentar o peso na embâlagem conforme solicitaçâo
30.23 CHUCHU IN NATURA
Especificação Técnica: Chuchu ln natura de primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de
materiais terrosos. sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte inadequados.
O produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitaçáo.
30.24 COCO RALADO

EspeciÍicação Técnica: Coco ralado úmido e adoçado embalagem plástica de 1009. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto.
30.25 COLORíF|CO EM PO
Especificação Técnica: Colorífico em pó, embalado em pacotes de 509. A embalagem deverá
constar externamente, os dados de identificação e procedência, número de lote e quantidade do
produto.

30.26 FARINHA DE MILHO FLOCADA
Especificação Técnica: Farinha de milho ílocada. Flocos grandes, amarelos, sem sal. embalada
em pacotes/sacos plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Embalagem de 5009.
30.27 FARINHA DE TRIGO
Especificação Técnica: Farinha de trigo sem fêrmento, enriquecida com Íerro e ácido fólico,
embalagem de lkg em sâcos plásticos transparentes, isento de sujidades e umidade, não violados.
resistentes. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
30.28 FEIJÃO COMUM TIPO 1
Especificação Técnica: Feijão comum, tipo 1 , classe cores, embalagem de l kg em sacos plásticos
transparentes, isento de sujidades e umidade, não violados, resistentes. Acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto.
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9.29 FRANGO INTEIRO CONGELADO

qualquer substância
É=p""iti""çao Técnica: npr"r"nir"o congelados, livre de parasitos e de próprios. Embalados
e
sabor
odor
contaminante que possa ,n"rá-rà ou encobrii alguma alteração,
que garanta a
em saco plásiico próprios da marca, atóxico, limpo, não violado, resistente,
identificação,
de
dados
integrúaa" do proàuto. A embalagem deverá conter. externamente os
da
no
Ministério
proãeaencia número de táte, quántiaade do produto, número do registro
Agricultura/SlF e carimbo de inspeção do SlF.
9.30 FRANGO PEITO CONGELADO
EspeciÍicação Técnica: Apresentar-se congelados, livre de parasitos e de qualquer substância
coÀtaminanie que possa alterá-la ou encobrii alguma alteraçáo, odor e sabor próprios. Embalados
em bandejas de isopor plastificadas ou saco plás1ico próprios da marca, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externâmente os
dados de identifúaçáo, procedéncia, número de lote, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SlF e carimbo de inspeçáo do SlF.

30.3í LEITE EM PO INTEGRAL
Especificaçâo Técnica: Leite em pó integral, embalagem de 2009, com slF, onde uma porção de
269 contenÀa 6,69 de proteínas, 7,2g de Gorduras Totais, 4,49 de Gorduras Saturadas, 124m9 de
sóàio, 223 mg de cálcio e valor energético a partir de 129 Kcal por porção. As embalagêns deverão
ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de identiÍicação
e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
30.32 MAçÃ NACTONAL

Especificação Técnica: Ít/açã nacional in natura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com
polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e
maduras, isenta de enfermidades, material terroso, umidade externa anormal, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físrcos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte inadequado.
Unidades aproximadas a 1009.
30.33 MACARRÃO espeCUette
EspeciÍicação Técnica: Macarrão de sêmola tipo Espaguete, enriquecido com ferro e ácido íólico,
em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem êstar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgâdas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informaçáo nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto.
30.34 MACARRÃO PARAFUSO
Especificação Técnica: Macarrão de sêmola tipo Parafuso, enriquecido com ferro e ácido fólico,
em pacotes de 5009. Cereais, Íarináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasatas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteraçâo do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e
identificação
quantidade do produto.

e

30.35 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL
Especificação Técnica: Margarina vegetal cremosa com sal, 60% de lipídios, embalagem potes
plásticos de 2509. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do

produto.

p
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30.36 MILHO PARA CANJICA AMARELO
Especificação Técnica: Milho para canjica amarelo, grupo especial. subgrupo despeliculado,
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos
clalse amaiela, tipo 1 em pacotes de 5009.
-vestígios
de insetos, livres de umidade e coloração
de matéria terrosa, parasitas, fungos,
específica. As embalagens deverãó Ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfurada; ou qualquer outro Sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
con'íer externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricaÇão e quantidade do produto.
30.37 OLEO DE SOJA

Especificação Técnica: oleo de soja, garrafa PET de 900 ml, que contenha no máximo 9% de
gorduras saturadas por porção. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquêlas
que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro Sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
30,38 OVO DE GALINHA

de

galinha, branco tipo extra, fresco, limpo, pesando
aproximadamente 609 cada, acomodado em bandejas de papelão, acondicionadas em caixas
lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
Especificação Técnica: Ovo

procedência, número de lote, data de embalagem, data de validade, condiÇóes de armazenamento,
quantidade do produto, número do Registro no Ministério da Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SlF.

30.39 PÃO FRANCÊS

Especificação Técnica: Produto a base de farinha de trigo especial. fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó integral de origem
animal. Embalagem: deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e
transparente etiquetados com peso, data de produção e validade; Unidades aproximadas a 509.

30.40 PÃO MASSA FINA

Especificação Técnica: Produto a base de farinha de trigo especial, Íermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reforçado1 açúcar, sal, antrmorfo e leite em pó integral de origem
animal. Embalagem. deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resrstente e
transparente etiquetados com peso, data de produção e validade; Unidades aproximadas a 309.

30.41 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Acerola, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deverão ser Íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto.
30.42 POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecronadas sabor Cajá, isentas de contaminaÇão. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuárra e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identiÍicação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto.
30.43 POLPA DE FRUTA SABOR CAJÚ

Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Cajú, isentas de contaminação. A
embalagem plástlca de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
ltua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara
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registro obrigatório no Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
perfuradas ou qualquer
de"veráo serÍntegras, não serão aceitai aquelas que estiverem rasgadas ou
outro sinal de a-lteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nuÍicional, número do lote, data de íabricação e
quantidade do Produto.
30.44 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Goiaba. isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a vaftdade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro-obrigatório no Ministêrio da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informaçâo nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto.
30.45 POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Maracujá, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou êmbalagem. deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informâção nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto.
30.46 PROTEíNA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA
Especificação Técnica: Proteína texturizada de soja escura, apresentada em grãos com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em saco plástico de 4009, transparente, isento de
sujidades, com data de validade mínima de 06 meses a partrr da data de entrega.
30.47 SAL REFINADO

Especificação Técnica: Sal refinado iodado em pacotes plásticos de 1 kg. As embalagens deverão
ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteraÇão do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de identiíicação
e procedência, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
30.48 TOMATE IN NATURA

EspeciÍicação Técnica. Tomate ,n natura, frescos. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que náo se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos
devem apresentar o peso nas embalagens conforme solicitado.
30.49 VINAGRE DE ÁLCOOL

Especificação Técnica: Vinagre de álcool, embalagem garrafa pet de 500 ml. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.

3í. FORMA

E PRAZO DE ENTREGA

3'1.1. Os gêneros alimentícios seráo entregues de forma parcelada, de acordo com a liberaçâo
dos recursos do FNDE, previstas para í0 (dez) parcelas. Para cada parcela, será emitrda pelo
Departamento de Apoio ao Educando da SEMED, uma "Ordem de Fornecimento", devidamente
assinada pelo fiscal do Contrato, de acordo com a per capita deíinrda pela Equipe de Nutrição.
Os fornecedores deverão receber na SEMED, de forma impressa, as per captas
correspondentes à parcela vigente, bem como as "Ordens de Fornecimento", e terão 24h (vinte e
quatro horas), para iniciar o fornecimento, a partir do recebimento. O fornecimento deverá ser
concluído dentro de um prazo máximo de 7 (sete) dias úteis.

Rua Urbano Santos. ló57 Bairro Juçara
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em desacordo com as
31.2. Caso algum produto seja entregue com avarias diversas ou
deverá repô-lo
Contratada
especificações técnicas o, .á-, pãür"i,a de qualidade, a empresa
contratante
do
âte'zl (vinte e quatro) horas após notificação
devidamente corrigindo

" a partii dai sujeitando-se às penalidades cabíveis'
ãrr"nt" . vigência-do contrato,

fechados apropriados
31.3. Os gêneros alimentícios deverão ser transportados em carros
e higiene, protegidos conÍorme caracteristicas de

e em peieito estado de conservação
casos
cada alimento e obedecendo aos critérios de refrigeração e congêlamento, nos
em
necessários. o transporte de alimentos reÍrigerados e/ou congelados deve ser Íêito

transporte fechado, isotérmico e refrigerado/frigoríÍico.
31.4. Os alimentos in natura, os alimentos não-perecíveis e os produtos de panificação
deverão ser entregues ao natural, na temperatura ambtente, as polpas de Írutas (congeladas)'
as carnes (resfriadas) e as aves (congeladas) deverão ser transportadas em temperatura
adequada (refrigerados e/ou congelados), para a perfeita conservação, dentro de embalagens
apropriadas, com as identificações devidas e em transporte apropriado. Os alimentos não
perecíveis, quando da entrega dos mesmos, deverão ter o prazo de validade não inferior a
80% (oitenta por cento) da validade marcada na embalagem.
31 .5. Os gêneros alimentícios que se demonstrarem impróprios para o consumo ou gue
tenham seu valor nutritivo diÍerente das especificações exigidas serão rejeitados pela
contratante, devendo ser substituídos imediatamente, sob pena de aplicação das sanções
administrativas previstas neste edital.

31.6. Os gêneros alimentícios perecívers serão entregues na escola semanalmente e os géneros
não perecÍveis mensalmente.

31.7. Os gêneros alimentícros in natura deverão ser acondicionados em monoblocos
vazados, que permanêcerão na escola até a entrega posterior, quando serão trocados;
31.8. Substituição Temporária de Marcas ou Sabores de Polpas de Frutas - Os produtos que,
por algum motivo saírem do mercado, ou que tiveram suas embalagens melhoradas e/ou
modificadas, ainda na vigência do contrato, deverão solicitar, via oíício, da Secretana l\ilunicipal
de Educação SEMED, avaliação das amostras a serem substitutas pelo CONTRATADO. A
Comissáo de Avaliação das Amostras analisará se as características dos produtos apresentados
estão de acordo com as especificaçóes e condiçóes deste Termo de Referência, do Edital e do
Contrato. Sendo o produto aprovado pela referida comrssão, a ata de degustação deverá ser
anexada ao contrato, justificando a substituição do(s) mesmo(s), e o período pelo qual será
substituído o(s) produto(s).

-

31.9. Quando da substituição do(s) produto(s), será levado em conta, além das especificações
nutricionais, os valores dos produtos, e caso, o valor do produto apresentado, comprovado pela
nota fiscal, seja menor que o valor do produto licitado, ficará(ão) o(s) fornecedo(es) obrigados a
íazer a compensação através de quantitativos em produtos.
31.10. Todavia, os fornecedores devem se programar a fim de que náo haja a necessidade de
substituição do produto por mais de uma vez, visto que os mesmos têm conhecimento dos
cardápios (ANEXO lV) e frequência dos itens que são ofertados ao longo do ano, ou seja, nas í0
(dez) parcelas. Ficando assim, os fornecedores obrigados a terem em seus respectivos estoques
(quando for o caso) a quantidade suficiente para atender a demanda objeto do seu contrato.
32. LOCAL DE ENTREGA

32J. O local de

entrega dos gêneros será informado nas per captas emitidas pelo
DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDO/NUTRIÇÃO da SEMED, e de acordo com a lista
de endereços das escolas/creches respectivas extensões se houver, entregues aos
fornecedores no momento da assinatura do contrato.

e
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33. VIGÊNCIA DO CONTRATO

33.1. O contrato terá vigência por 12 meses contâdos da data de sua assinatura, nos termos do
art. ar1. 57, Caput, ia Lei n". 8.666/93. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressões de alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.
34. DA IMPUGNAçÃO E DO PEDIDO OE ESCLARECIMENTO
34.1. Os interessados poderão solicitar até o 20 (segundo) dia anterior à data de entrega dos
envelopes, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação a coMlsSAo
pERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através do setor de protocolo, no endereço da Comissão
Permanente de Licitação - CPL.
34.2. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por
qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a solicitações
de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata,
que será publicada no Diário Oficial da União (quando for o caso) e no Diário Oficial do Estado.

34.3. Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para lêvarem em conta a errata na
preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega das
mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas (Documentação e Preço).
34.4. A impugnação dos têrmos do edital se eíetivará em conformidade com o Art. 41 da Lei
8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08:00 as
18:00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, no
í657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, nos seguintes prazos:

34.5. Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação;
34.6. Pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação.
34.7. A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão.lulgador do certame licitatório
e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.

A impugnação feita tempestivamente pela licitante não
licitação ate o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
34.8.

a

impedirá de participar desta

35. DAS DTSPOSTçOES GERATS
35.1 . Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo maniíestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoerro adjudicará o objeto licitado, que

posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior;

35.í.1. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo,

a

autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado;
35.2. O adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, § '1",
da Ler n' 8.666/93;
35.3. A Prefeitura t\Iunicipal de lmperatriz - MA poderá revogar a licitação por razões de interesse
público decorrente de Íato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocaçáo de terceiros.
mediante parecer escrrto e devidamente fundamentado;

35.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo aceitado
sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o
Rua L.lrbano Santos. 1657 Bairro Juçara
CEP: 6-5.900-505 - Impe ratrizrMA
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vtcrem,

35.5.Aparticipaçãonestalicitaçãoimplicanaaceitaçãoplenaeirrevogáveldasrespectivas
exigências e condições;

licitação' poderá
35.6. Ao (a) Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase. da
processo, vedada a
promover àiúgenús objetivando esclarecer ou complementar a instrução do

sessão pública;
inclusão posierior de documento ou inÍormação que deveria constar no ato da
formais
35.7. Náo serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros
da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não preludiquemdoso
procesiamento da licitação e o êntendimento da proposta, e que não firam os direitos
demais licitantes:

35.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que náo comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento,
35.9. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumênto convocatório;
35.10. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame;
35.11. Os autos do respecttvo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitação:

As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
35.1 2.

representantes;

35.13. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dras em que o feito estiver
suspenso;

35.14. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
35.15. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
35.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiÇões constantes da legislação vigente

35.'í7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o dia do vencimento.

35.18. O Edital e seus anexos eslarão disponívers no site www.imperatriz ma.qov.br, ou obtidos
mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento
de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária), podendo, ainda, ser consultados gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano
Santos, 1657, Bairro juçara lmperatriz MA, estando disponível para atendimento em dias
úteis, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

-

-

lmperatriz/MA, 23 de janeiro de 2019

r-\
\4@r
^'Daidne Perei;a
Gomes
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Pregoeira
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ANEXO

I

(Proposta de Preços)

de

de 2019

Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de

à Rua

tr,o-,inScritanoCNPJ/MFsobonúmero-,neSteatorepresentada
por _,
portador do CPF n o _e
R G n o_.

abaixo assinado propõe à Prefeitura de lmperatriz através da Secretaria Municipal de Educação,
os preços iníra discriminados para Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Alimentação
Escolar dos alunos dos Programas PNAC, PNAR PNAE, EJA, MAIS EDUCAçÃO E AEE das
escolas/creches dos POLOS
ll, lll, lV e V da ZONA URBANA objeto do PREGÃO
PRESENCIAL no 1 2312018-CPL.

l,

a) PGzo de validade da

proposta, que não poderá ser inferior

a 60

(sessenta) dias,

contados a partir da data de sua abertura;

b)

Os gêneros alimentícios serão entregues de forma parcelada, de acordo com a liberaçâo
dos recursos do FNDE, previstas para 10 (dez) parcelas. Para cada parcela, será emitida
pelo Departamento de Apoio ao Educando da SEMED, uma "Ordem de Fornecimento",
devidamente assinada pelo fiscal do contrato de acordo com a per capita definida pela
equipe de nutrigão. Os fornecedores deverão receber na SEMED e via e-mail as per
caprtas correspondentes à parcela vigente, e leráo 24h para iniciar o fornecimento, a
partir do recebimento. O fornecimento deverá ser concluído dentro de um prazo máximo
de 7 (sete) dias úteis;

c)

Caso algum produto seja entregue com avarias diversas ou em desacordo com as
especificações técnicas ou com problema de qualidade, a empresa Contratada deverá
repô-lo devidamente corrigindo em alé 24 (vinte e quatro) horas após notificação do
Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penaiidades
cabíveis.

d) PreçoTotal por extenso R$.........

(.. ....... ..)

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP; 65.900-505 - Imperatriry'MA
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PREGÃO PRESENCIAL NO. í23120í8-CPL - CPL

ANEXO II
(MODELo)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz

(MA),

de 20'19

de

Ao(A)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL

NO

í2312018-CPL.

O abaixo-assinado. responsável legal pela Empresa

_,

vem pela presente informar

a Vs. Sas. que o

Sr
é designado para representar nossa empresa na
LicitaÇão acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnaçóes, receber notificação, tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposiÇão de recursos, acordar,
formular lances verbais, enfrm, praticar todos os atos inerentes ao certame.

Atenciosamente.

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
(Com Íirma reconhecida em cartório)

q

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçâra
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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
.IL,STIFICATIVA
1,1 l,itilizar. através de licitação. os reqursos enviados pelo FNDE complementados coln
llecursos llr(rprios do municipio pata o lirmecirlrentc de uma alirrentação escr)lal dtl
1

qu;rliii,rdc para os alunos rnatriculados nü rede niunicipal de ensino de Imperatriz-lVlaranhir-'.
rúlúr!.r1te à:; esr;olasi crcches participantes do PNA[r - PllOCiRÀN{A NACIONAT- I]I:
\l l\ll:N i.AÇÀ0 ESCOI.AR dos POl,0§ [, Il, ltt, tV e V da ZOI-A tiREI\NA, rlrar'ús clc
1rr,,rr'd inrcnto admillistÉtivo tbrmal enr quc x aCllr;nistraçào pública municipal c()nvocti. l)trr
rrr:io de condiçôcs estabelecidas neste tenilo ile relerência e no eclital. ümpÍcsas intcrcssadas
na aprcsentação de propostas do reierido objeto.

OBJEI'O
2.1 ,\quisiçào de gêneros alimentícios ilestinadrrs a ÀiinrerÍaçào Escolar dos alunos Ctrs
l)rogramas PNAC, PNAP, PN.A,E, E.IÀ, MAIS EDtICAÇÃO E ÁEE das e:co las,'crechcs
rlos POLOS I, ll, Il[, IV e V da ZONÂ I]RBANA cont'orme plauilha anr:xa (especilicantlo
cada itern. suas especificações técnicas - r'alor nutricional c:,'ou embalagcm- seus respecti'. r'i
2

quixrtilativos por prograrna).
3 \/-A,LOITES ESTIMADOS
3.1 O ralor estimado para a aquisiçâr.r de gêneros alimentícios ptrra Alimentaçào l:iscolar das
escolasi cre-chcs participantes dos }'rogramas PNI\C. PNAP. PNAE. E.lA, N{,{ÍS
[:I)U(]AÇAO L'. ÀEE dos polos Ca Zona lJrbana é de R§ 6.131.,122,33 (Seis milhões, cento c
trinla r ull! nril, qullrocentos c vinte e tlois rcais e trinta e três centavos) (ANEi{O I).
.1.2 Os raloles unitirios de cada itçm Íbram ostinlâdos através de pesquisa de preços ntr
ni!'r'cild() iocal. realizada em empresàs Íbrnralmente identificadas que atuam no raurr) do
,rl'iet,' licitado c via intcrnet enr sítios elctrônicos especializarlos e de acesst: público. scui!r-,
r.ralizailos no mínirno cinco orçamentos, clescafiados os preços lralifestanrentÊ ine.requir ci:
ou e\cos:jiramente elevados, conforme à Resoluçâo FNI)I., no llj, de 2ír de serentbro dç l0lÍi.
c utilizado apcnas três orÇalnentos dil'erentes, ohservando quc a dil'erença de preço ctltl'e os
produtos não ultrapasse o percentual de 30% (ÀIJEXO ll).
.1.2.1 Os valoles Cos produtos siio crtadús de acorrio ctim as especillciclar1r's das cmbalagcu
dçsctitas nestc ternro, e its marcas qli$ apresentar)l as especificlçõcs e caroclerísticls
nutriçiortais exigidas e de comunl cornércitr no mctcado.

.t

j\IOI)ALtDAnít E TtpO DE LICI'IAÇÃO

{.1 Jrrstifieatira rlo SI{P (§istema RcgisÍro de [rrcços)
-\ Iicrraçiio na modalidade BçCstfo de l,reços destina-se a aquisiçào tle beus corrruns e de ustr
licquente. e o que ocorre no caso .là ,\linrentaçâcr Escolar olertada pelo município a rede
nrLrniciptrl de ensjno. Em consonância ao Decrero ull de 3l dc março de 1015. rnais
espccilicaltcnte nos Incisos I, Il e lV. Destlr forma j usti{lca-sc a necessidade da realizaçào rla
iicitação na nrodalidade de Registro de Preços. Em virlude tle os gêneros alirnentícios serenr
ilua i:rL,rrrir §rulroi. n" i657 .Juçarê, lrnperatriz MÁ, .ILPi5.9Li0-i70
r',r-ç r,-1, i., 1,1!tç:r!!t'i/, 111.-1,g!ty-!I - !:!lê!ii
!.üle d nLr ps11l-Li:.-(gmi!1 ai)

w

$ellem

:àe!í
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NO

í

de uso fiequente e do número incerto de alunos presentes em cada dia letivo torna-se inviá
determinar quantitativos exatos para ser licitados.
Ainda cabe mencionar que os quantitativos previstos têm como base o CENSO escolar do ano
anterior, ou seja, 2018. O encerramento do ano levito e rematrícula dos veteranos e a

matrícula de novos alunos oriundo de outras escolas, cidade ou estados, impedem precisar os
quantitativos exatos para o fornecimento da alimentaçào escolar.
4.2 Modalidade de Licitação
Os produtos a serem adquiridos se enquadram no conceito de "bens comuns" estabelecido no
art. 1", parágrafo único, da L. 10.520/02, considerando que suas especiÍicações são
padronizada, razáo pela qual deverá ser realizada na modalidade Pregão, nos termos do art. 3o,
do Anexo I do Dec. 3.555/00,
4.3 Tipo de Licitação
Será adotado na licitação na modalidade de Registro de Preços, o critério de julgamento com
base no tipo menor preço unitário por item.

- PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRI]SA DE PEQUENO PORTE
5.1 O licitante que cumprir os requisitos legars para qualificação como Microempresa (ME)
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 3'da Lei Complementar n." 12312006, e
que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4' deste artigo, caso teúa interesse
em usuliuir do tratamento previsto nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá comprovar tal
atributo mediante a apresentação de documentação comprobatória;
5.2 A comprovaçào de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para eleito de contratação, e não como condição para paÍicipação na
Iicitação. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade frscal, será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação;
5.3 Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte.
5,4 Será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas no AMBITO LOCAL, até o limite de dez por cento do melhor preço válido. No caso
de empate tloto será concedida preferência as empresas N,Iicroempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP) de Âlraelto LOCAL.
5

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÁO DAS PROPOSTAS
6.1 A proposta de preços deverá especihcar o gênero alimentício, o tipo, a marca e
6

as

especificações da embalagem secundária, que deverão ser as mesmas a serem entregues nas
escolas/creches.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS AMOSTRAS
7,1 Após a definição dos fornecedores provisoriamente ganhadores do certame, os mesmos
deverão apresentar 0l (uma) amostra dos gêneros alimentícios, que se propõem a fornecer,
nas embalagens que serão entregues na unidade escolu, em até três dias úteis após a data do
certame (RESOLUÇÃO FNDE/CDII" 26/13), sendo esta data agendada ao final do mesmo.
Será reprovada automaticamentc a amostra que não corresponder ao produto especificado na
7
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planilha uniticada e as especificações contidas nesse telmo.
7.1.1 Os tbmecedores provisoriamente ganhadores do certame que não apresentarem
PL
aulostras por desistência do item poderão sofrer sanções administrativas. bem como dever
apresentar. antes da sessão de apresentação e análise das amostras, uma justificatira
ollcialmentc expondo os verdadeiros motivos da desistência.
7.2 Após o recebimento das amostras caberá à equipe tecnica formada por no mínimo duas
nutricionistas, no n nimo dois conselheiros do CAE (Conselho de Alimentação Escolar) e urn
fiscal da área de alimentos da Vigilância SanitiíLria do município conferir e analisar os
piodutos entregues [evando em consideração. inicialmente. as especificações das embalagens,
nrarcas. rótulos e validade. bem como o registro no órgão competente. Encenado o
procedinrento descrito anteriormente, se necessário. a equipe técnica, fará a degustaÇão dos
alilllcntos e emitirá laudo aprovando ou não as amostras recebidas e analisadas, caso algunr
lbrncccdor tenha sua amostra reprovada, será substituido imediatamente pelo segundo
colocado.
7.-1 O lornecedor que igualar seus preços ao primeiro colocado durante o certame, ficando
como segundo colocado é obrigado a acomparúar a sessão de apresentação de amostras coni
scus respectivos produtos, sob pena de sofrer alguma sanção contratual.
7.{ Os nutrientes como os carboidratos, proteínas. cálcio, ferro e vitaminas em geral podeÍão
aplesentar r,alores iguais ou maiores do que os especificados, com relação às gorduras totais,
gorduras saturadas e sódio poderão apresentar valores iguais ou menores do que os
especiticados. Possíveis variações serão avaliadas pela equipe de Nutricionistas da SEMED.
ohietivando a melhor qualidade nutricional dos produtos.
7.5 'Iodos os produtos após aprovação serão discriminados detalhadamente, portanto descritas
suas marcas. embalagens e especificações necessárias, sendo determinadas como os objetos
da licitação que deverão ser entregues nas escolas do município. não podendo ser substituídos.
7.6 A metodologia a ser utilizada no processo de avaliação sensorial dos produtos a serem
dcgustados será baseada no método classificatório (EMBRAPA, 1993) que conesponde à
classiÍicação quantitativa, através de notas, dos atributos sensoriais. organizados em planilhas
cspccíficas (ANEXO IID.
Sao araliados. confonne o tipo de alimento, os atributos: aparência, odor, sabor e
consistência/textura que são acompanhados de parâmetros descritos em conceitos (adjetivos)
c rx)tas inteiras (escala de pontos), conforme as especificações a seguir:
a) Aparência e Sabor:
o Bom: 7a9
. Regular: 4a6
o Insatisfatório: I a3
b) Odor:
o Característicos: 7 a 9
. Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado: 4 a ó
o Não caracteristico: I a 3
Nota: O odor nào característico corresponde ao odor "estraúo''. não conespondente ao
alirlento enr questão.
c) Consistência i Textura:

l{ ua
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Adequada:7 a 9
Moderadamente adequada: 4 a 6
Inadequada: 1a3

Na avaliação individual, é obtida uma avaliação combinada que conesponde ao conceito

Insatisfatório: quando houver

a presença de um ou mais adjetivos: Insatisfatório, Não

característico, Inadequado.

Satisfatório: quando houver predominância dos adjetivos: Bom,

Regular,
Característico pouco acentuado, Característico Acentuado, Adequado, Moderadamente
adequado.

A nota composta corresponde à soma das notas atribuídas pelo provador às caracteristicas
analisadas.

Na avaliaçào global, que resume as avaliações individuais dos degustadores, a amostra que
obtiver o resultado "insatisfatório", pela maioria dos provadores, e independentemente da
pontuação obtida, é reprovada na Avaliação Sensorial. No processo licitatório, isto significa
que o alimento não será adquirido para compor os cardápios do Programa de Alimentação
Escolar.
8

VISITA TECNICA
A partir da classificação provisória na sessão de apresentação e análise das amostras

8,1

(degustaçào), todos os estabelecimentos deverão receber, em até 03 (três) dias úteis, visitas irz
loco realizadas pela equipe técnica da SEMED (01 representante do Apoio ao Educando, 0l
representante da Prestação de Contas), momento em que
representante da Nutrição e
deverão apresentar os seguintes documentos:
E,1.1 Alvará Sanitario do estabelecimento;
8,1.2 Licença de Funcionamento;

0l

8.1.3 As empresas licitantes deverão apresentar cópia autenticada do CertiÍicado

de

Comprovação de Serviços de Controle de Pragas e Higienização Ambiental, fomecido por
empresa habilitada de acordo com a Resolução de Dtetoria Colegiada n" 52 (RDC n'52
2211012009 da Agência Nacional de Vigilâncra Sanitária (ANVISA), e com prazo de validade
vigente.
8,1.4 As empresas produtoras/fomecedoras dos alimentos de panificação, polpas de frutas,
carnes e derivados e frangos e derivados deverão, comprovar que possuem em seu quadÍo
permanente, profissional de Nível Superior da iirea de Nutrição (panificação), ou ouro
profissional habilitado (carnes e derivados / frangos e derivados / polpas de frutas),
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Classe (demonstrada através de cópia
autenticada da carteira profissional de classe), com certidão de regularidade junto ao mesmo,
que assuma a responsabilidade técnica da empresa.
8,1.5 A comprovação do vínculo empregaticio se fará através de apresentação de cópia
autenticada da carteira de trabalho (CTPS) ou contrato de prestação de serviços.
8.1,6 As empresas produtoras/fornecedoras de polpas de frutas dcverão apresentar o registro
de estabelecimento e o registro de produto, junto ao Minrstério da Agriculhra, Pecuária e
:.!:.{Íil
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MAPA, no ato da habilitação.

E.1.7 Os fornecedores e/ou produtores que manipulam al imentos ,n natura como ciunes g"'aves, polpas de frutas e panificação deverão apresentar ainda o Manual de Boas Práticas de
Manipulação ou Fabricação de Alimentos, assinado por profissional capacitado e habilitado,
com registro no conselho de classe competente (cópia autenticada da Carteira Profissional de
Classe) e certidão de regularidade junto ao mesmo (cópia do nada consta); Sendo que o
manual apresentado deverá ser em nome e endereço da razio social do licitante, não
podendo em hipótese alguma ser de outra razão social, deverá ainda, estar atualizado para o
ano vigente.
8.1.8 As licitantes classificadas provisoriamente deverão comprovar, no ato da visita, a
propriedade ou terceirização da frota de veículos a ser utilizada no transporte de alimentos,
através de cópias autenticadas dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos, e
nos casos de terceirzação, as empresas deverão apresentar cópia autenticada do contrato de
locação dos veículos, devendo os mesmos estar acompanhados obrigatoriamente dos Alvarás
de Inspeção Sanitária dos veículos. Ressalta-se que toda documentação especiticada nesse
item deve estar vigente. Os veículos deverá atender todas as exigências constantes nos itens
10.3 e 10.4 deste termo.
8.2 Ao (a) Pregoeiro (a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusào posterior de documento ou informação que deveria consiaÍ no ato da sessão
pública.

ESPECIFICAÇÀO DAS EMBALAGENS E PRODUTOS
9.I ACHOCOLATADO EM PÓ
9

Especificação Técnica: Achocolatado em pó, embalagem de 200g, enriquecido com ferro. As
embalagens deverão ser íntegras (latas, potes, pacotes etc.), não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfiuadas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.
9.2 ÀÇUCAR CRISTAL
Especificação Técnica: Açúcar cristal em pacotes de 1 kg. Acondicionado em pacote
plástico, integro, resistente, vedado hermeticamente. As embalagens deverão ser íntegras, não
serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação, quantidade do
produto.
9.3 ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO
Especificação Técnica: Adoçante dietético liquido a base de Steviosídeo embalagem de 65
ml (conforme exigência da I-ei n'I2.982 de 28 de maio de 2014). As embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto.
9.4 ALHO IN NATURA

Ê

Rua Urbano Santos, n" 1657 - Juçara, lmperatriz MA * CEP 65.900-170
http:rr uTv*'. irnpcratriz. rni. go-v.br - E maii: semedimperatriz (a-rsmail.com

F&EFEIÍURA DE

ER.ATR.IZ

(_.

Suellem

Ê

sde$piml

Nutricào/SEMEE
Matrídula rt8.408-3

rô\

$

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I

Especificação Técnica: Alho in natura, cabeças íntegras, dentes grandes e uniformes,
e com brilho. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade. O produto deverá apresentar o peso na embalagem
conforme solicitação.
9.5 ALIMENTO COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA EM Pó SABOR

CHOCOLATE
EspeciÍicação Técnica: Alimento com proteina isolada de soja em pó sabor chocolate rico em
vitaminas e minerais para dietas com restrição de lactose (leite de soja) emb. lata 3009
(conforme exigência da Lei n" 12.982 de 28 de maio de 2014). As embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter extemam€nte os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto.
9.6 ALIMENTO COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA EM PÓ SÂBOR NATURAL
Especiíicação fécnica: Alimento com proteína isolada de soja em pó sabor naflral rico em
vitaminas e minerais para dietas com restrição de lactose (leite de soja) emb. lata 3009
(conforme exigência da Lei no 12.982 de 28 de maio de 2014). As embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer ouho
sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter extemamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricaçâo,
quantidade do produto.

9.TAMIDODE MILHO
Especificação Técnica: Amido de milho embalagem de 2009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas. fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração especifica. A embalagem deverá ser íntegra e conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote e quantidade do produto.
9.8 ARROZ POLIDO, LONGO, FINO,

TIPO I

Especificação Técnica: Arroz tipo l, classe longo fino, subgrupo polido, em pacotes de I Kg.
Cereais, fariúceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, liwes de umidade e coloração especifica. As embalagens deverão ser
íntegras, não serào aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfi,uadas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter extemamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto.
9.9 AVEIA EM FLOCOS FINOS
Especiíicação Técnica: Aveia em flocos Íinos, embalagem de 2009. As embalagens deverão
ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer ouho
sinal de alteraçâo do produto ou embalagem, deverá conter extemamente os dados de
tdentificaçào e procedência, rnformação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto.
9.IO BATATA INGLESA IN NATURÂ
Especificação Técnica: Batata inglesa (Kg) in natura lavada. Não serão aceitas batatas
estragadas, murchas, com brotos, ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de
:i§'?8
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qualidade. os produtos do grupo das hortaligas (verduras e legumes) devem apresentar o p
na embalagem conforme solicitação.

9.I I BETERRABA IN NATURA
EspeciÍicação Técnica: Betenaba (Kg) in natura. Não serão aceitos produtos esfragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto
deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.

9.I2 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo maisena, em pacotes de 4009' onde em uma
porção de 30g conteúam 2,0g de Proteínas e 4,1g de Gorduras totais, 0,0g de Gordura Trans,
de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.
Embalagem sem sinal de neúum tipo de violação.

2,lg

9,I3 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA "0" LACTOSE
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo maisena "0" lactose, em pacotes de 2009, onde em
uma porção de 30g conteúam 2,0g de Proteinas e 4,lg de Gorduras totais,0,0g de Gordura
Trans,2,lg de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestigios de insetos, livres de umidade e coloração
específica. Embalagem sem sinal de neúum tipo de violação.
9.I4 BISCOITO DOCE TIPO MARIA
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo Maria, em pacotes de 4009, ondc em uma porção
de 30g contenha 2 g de Proteinas e 4,5g de Gorduras totais, 0,0g de Gordura Trans, l,8g de
Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, Iiwes de umidade e coloração específica. Embalagem
sem sinal de neúum tipo de violação.
9.I5 BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo Maria sabor chocolate em pacotes de 4009, onde
em uma porção de 30g conteúam t,8g de Proteinas e 3,5g de Gorduras totais, 0,0g de
Gordura Trans, 1,5g de Gordura Saturada. Cereais, farináçeos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração específica. Embalagem sem sinal de nenhum tipo de violação.
9.16 BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO
Especificação Técnica: Biscoito salgado tipo Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes
de 4009, onde em uma porção de 30g contenham no mínimo 2,7g de Proteínas, no máximo
5,2g de Gorduras totais e no máximo 3,2g de Gordura Saturada. Cereais, fariúceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração específica.
9.17 BISCOITO SALGADO "0" LACTOSE
Especificação Técnica: Biscoito salgado "0" lactose em pacotes de 4009, onde em uma
porção de 30g conteúam no mínimo 2,7g de Proteínas, no máximo 5,2g de Gorduras totais e
no máximo 3,2g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e Ieguminosos devem €star isentos
de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração
especíÍica.,
9.I8 CAFE trM PO
Especilicação Técnica: Café em pó com selo ABIC, enrbalagem de 100g.
; "d'
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BOVINA - Moída
Especilicação Técnica: Carne bovina de 2" qualidade (acem, fraldiúa, músculo, peito,
da palheta) moída, resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegaj os
cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade
do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter extgrnamente os dados
de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SM
e respectivo peso em quilogramas.
9.20 CARI{E BOVINA - Picada
Especilicação Técnica: Carne bovina de 2" qualidade (acém, fraldiúa, músculo, peito, ponta
da palheta) picada resliiada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa,
cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plâstico transparente e atóxico, limpo, não violado. resistente, que garanta a integridade
do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIM
e respectivo peso em quilogramas.
9.21 Cf,BOLA IN NATURA
Especificação Técnica: Cebola (Kg) branca in natura. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto
deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
9.22 CENOURA IN NATURA
Especificação Técnica: Cenoura (Kg) in nafi.ra. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto
deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação
9.23 CHUCHU IN NATURA
Especificação Técnica: Chuchu in natura de primeLra, tamanho e colorações uniformes,
livres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte
inadequados. O produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
9,24 COCO RALADO
Especificação Técnica: Coco ralado úmido e adoçado embalagem plástica de 1009. A
embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto.
9.25 COLORIFICO EM PO
Especificação Técnica: Coloríhco em pó, embalado em pacotes de 50g. A embalagem deverá
constar externamente, os dados de identificação e procedência, número de lote e quantidade
do produto.
9.26 FARINHA DE MILHO FLOCADA
Especificação Técnica: Fariúa de milho flocada. Flocos grandes, arnarelos, sem sal,
embalada em paÇotes/'sacos plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identiÍicação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Embalagem de 500g.
9.19 CARNE

9.27

FARINHA DE TRIGO

Especilicação Técnica: Farinha de trigo sem fermento, enriquecida com ferro e ácido folico,
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embalagem de lkg em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades e umidade,
violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
9.28 FEIJÃO COMUM TIPO 1
Especilicação Técnica: Feijão comum, tipo l, classe cores, embalagem de lkg em sacos
plásticos transparentes, isento de sujidades e umidade, não violados, resistentes.
Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto.
9,29 FRANGO INTEIRO CONGELADO
Especificação Técnica: Apresentar-se congelados, lirre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrü alguma alteração, odor e sabor próprios.
Embalados em saco plástico próprios da marca, atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter extemamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SlF e carimbo de inspeção do SIF.
9.30 FRANGO PEITO CONGELADO
Especificação Técnica: Apresentar-se congelados, liwe de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios.
Embalados em bandejas de isopor plastificadas ou saco plástico próprios da marca, atóxico,
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministório da Agricultura/SlF e carimbo de inspeçâo do SIF.
9.31 LEITE EM PO INTEGRAL
Especificação Tócnica: Leite em pó integral, embalagem de 2009, com SIF, onde uma
porção de 269 contenha 6,69 de Proteínas, 7,29 de Gorduras Totais, 4,4g de Gorduras
Saturadas, l24mg de sódio,223 mg de cálcio e valor energético a partt de 129 Kcal por
porção. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas
ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.32 MAÇÃ NACTONAL
EspeciÍicação Técnica: Maçã nacional in natura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
com polpas firmes e intactas, tamaúos e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvidas e maduras, isenta de enfermidades, material terroso, umidade externa anormal,
isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem danos Íisicos e mecânicos oriundos de manuseio c
transporte inadequado. Unidades aproximadas a 100g.
9.33 MACARRÃO ESPAGUETTE
EspeciÍicação Técnica: Macarrão de sêmola tipo Espaguete, enriquecido com ferro e ácido
folico, em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. As
embalagens deverào ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
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iote, data de fabricação e quantidade do produto
9.34 MACARRÃO PARAFUSO
Especiíicação Técnica: Macarrão de sêmola tipo Parafuso, enriquecido com feno e ácido
fólico, em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, Iivres de umidade e coloração específica. As
embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perf,uadas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externâmente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.35 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL
Especiíicação Técnica: Margarina vegetal cremosa com sal, 60% de lipidios, embalagem
potes plásticos de 2509. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.36 MILHO PARA CANJICA AMARELO
Especificação Técnica: Milho para canjica amarelo, gnrpo especial, subgrupo despeliculado,
classe amarela, tipo em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar

I

isçntos de matéria tenosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração específica. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do pÍoduto.
9.37 OLr,O DE SOJA
Especilicação Técnica: Oleo de soja, ganafa PET de 900 ml, que contenha no máximo 9%
de gorduras saturadas por porção. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.38 OVO DE GALINHA
EspeciÍicação Técnica: Ovo de galinha, branco tipo extra, fresco, limpo, pesando
aproximadamente 609 cada, acomodado em bandejas de papelão, acondicionadas em caixas
lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes, que garantâm a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número de lote, data de embalagem, data de validade, condições de
armazenamento, quantidade do produto, número do Registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
939 PÃo FRANCÊS
EspeciÍicação Técnica: Produto a base de farinha de tngo especial, fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó integral de
origem animal. Embalagem: deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico,
resistente e transparente etiquetados com peso, data de produção e validade; Unidades
aproximadas a -50g.
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Especificação Técnica: Produto a base de farinha de trigo especial, fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó htegÍal de
origem animal. Embalagem: deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico,
resistente e transparente etiquetados com peso, data de produção e validade; Unidades
aproximadas a 30g.
9.41 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
Especilicação Técnica: Potpa de frutas selecionadas sabor Acerola, isentas de contaminação
A embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 0l ano, com
o registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuriria e Abastecimento - MAPA. As
embalagens deverão ser integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfiradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.4ZPOLPA DE FRUTA SABOR CAJA
EspeciÍicação Técnica: Polpa de frutas selecíonadas sabor Cajá, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no minimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. As
embalagens deverâo ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer ouho sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.43 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Cajú, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no minimo 06 meses a 0l ano, com o
registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. As
embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfiradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.44 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Goiaba, isentas de contaminação.
A embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 0l ano, com
o registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. As
embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfrradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identiÍicação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.45 POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Maracujá, isentas de
contaminação. A embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses
a 01 ano, com o registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA, As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas
ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
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externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número d
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.46 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA
Especificação Técnica: Proteína texturizada de soja escura, apresentada em grãos com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em saco plástico de 4009, transparente,
isento de sujidades, com data de validade mínima de 06 meses a partir da data de entega.
9.47 SAL REFINADO
Especificação Técnica: Sal refinado iodado em pacotes plásticos de I kg. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfirradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto.
9.18 TOMATE IN NATURÂ
Especiíicação Técnica: Tomate i,r natura, ftescos. Nào serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos
devem apresentar o peso nas embalagens conforme solicitado.
9.49 VINAGRE DE ALCOOL
Especificação Técnica: Vinagre de álcool, embalagem garrafa pet de 500 ml. As embalagens
deverão ser íntegms, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfi.uadas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número do lote. data de fabricação e quantidade do
produto.
IO FORMA E PRAZO DE ENTREGA
l0.l Os gêneros alimentícios serão entregues de forma parcelada, de acordo com a liberação
dos recursos do FNDE, previstas para l0 (dez) parcelas. Para cada parcela, será emitida pelo

Departamento de Apoio ao Educando da SEMED, uma "Ordem de Fomecimento",
devidamente assinada pelo fiscal do Contrato, de acordo com a per capita definida pela
Equipe de Nutrição. Os fornecedores deverão receber na SEMED, de forma impressa, asper
c.?/ds conespondentes à parcela vigente, bem como as "Ordens de Fomecimento", e terâo
24h (vinte e quatro horas), para iniciar o fornecimento, a partir do recebimento, O
fornecimento deverá ser concluído dentro de um prazo máximo de 7 (sete) dias úteis.
10.2 Caso algum produto seja entregue com avarias diversas ou em desacordo com as
especificações técnicas ou com problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo
devidamente corrigindo em até 24 (yinte e quatro) horas após notificação do Contratante
durante a vigência do contrato, a partir dai sujeitando-se às penalidades cabíveis.
10.3 Os gêneros alimentícios deverão ser transportados em carros fechados apropriados
e em perfeito estado de conservação e higiene, protegidos conlbrme caracteristicas de
cada alimento e obedecendo aos critérios de refrigeração e congelamento, nos casos
necessários. 0 transporte de alimentos refrigerados e/ou congelados deve ser feito em
transporte fechado, isotérmico e refrigerado/frigoúfico.
10.4 Os alimentos in natura, os alimentos não-perecíveis e os produtos de panilicaçâo
deverão ser entregues ao natural, na temperatura ambiente; as polpas de frutas (congeladas),
as carnes (resÍriadas) c as ayes (congeladas) deverào ser transportadas em temperantra
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adequada (refrigerados e/ou congelados), para a perfeita conservação, dentro de embalagens

apropriadas, com as identificações devidas e em fansporte apropriado. Os alimentos não
perecíveis, quando da entrega dos mesmos, deverão ter o prazo de validade não inferior a
80%o (oitenta por cento) da validade marcada na embalagem.
10.5 Os gêneros alimenticios que se demonstrarem impróprios para o consumo ou que
tenham seu valor nutritivo diferente das especificações exigidas serão rejeitado§ pela
contratante, devendo ser substituídos imediatamente, sob pena de apücação das sanções
administrativas previstas neste editâ1.
10.6 Os gêneros alimentícios perecíveis serão entregues na escola semanalmente e os gêneros
não perecíveis mensalmente.
10.7 Os gêneros alimentiçios in natura deverão ser acondicionados em monoblocos
vazados, que permanecerão na escola até a entrega posterior, quando serão trocados;
10.8 Substituição Temporária de Marcas ou Sabores de Polpas de Frutas - Os produtos que,
por algum motivo sairem do mercado, ou que tiveram suas embalagens melhoradas eiou
modificadas, ainda na vigência do contrato, deverão solicitar, via oficio, da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED, avaliação das amostras a serem substitutas pelo
CONTRATADO. A Comissão de Avaliação das Amostras analisará se as características dos
produtos apresentados estão de acordo com as especificações e condições deste Termo de
Referência, do Edital e do Contralo. Sendo o produto aprovado pela referida comissão, a ata
de degustação deverá ser anexada ao contrato, justificando a substituição do(s) mesmo(s), e o
período pelo qual será substituído o(s) produto(s).
Quando da substituição do(s) produto(s), será levado em conta, além das especificações
nutricionais, os valores dos produtos, e caso, o valor do produto apresentado, comprovado
pela nota fiscal, seja menor que o valor do produto licitado, ficará(ão) o(s) fornecedor(es)
obrigados a fazer a compensação através de quantitativos em produtos.

Todavia, os fornecedores devem se programar a fim de que não haja a necessidade de
substituição do produto por mais de uma vez, visto que os mesmos têm coúecimento dos
cardápios (ANEXO [V) e frequência dos itens que são ofertados ao longo do ano, ou seja, nas
l0 (dez) parcelas. Ficando assim, os fornecedores obrigados a terem em seus respectivos
estoqlres (quando for o caso) a quantidade snficiente para atender a demanda objeto do seu
contrato.
11 PAGAMENTO

ll,l O

pagamento

à

CONTRATADA será efetuada pela Secretaria Municipal

de

Planejamento, F azenda e Cestào Orçamentária (SEPFAZGO) ou por outro setor específico da
Preleitura Municipal de lmperatrü, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto a RECEITA

FEDERAL DO BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e
Municíp io c será feito na nrodalidarJe de transferência o nline.
11.2 O Cronograma de Desembolso Físico/Financeiro ocorrerá da seguinte forma: em
conformidade com o cardápio e per capita expedidos para cada parcela da Alimentaçào
Escolar de cada unidade de ensino, no qual constam os produtos oom seus respectivos
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quantitativos a serem entregues faturados e posteriormente pagos'
11.2.1 Os pagâmentos serão t'eitos por PROGRAMAS (PNAE, PNAC, PNAP, AEE' EJA
e MAIS EDUCAÇÁO), mediante a comprovação de entrega, através da apresentação
dos recibos acompanhados das per capías., d,atados c assinados por um servidor da
escola, devidamente identiíicado,
ll.3 O pagamento será efetuado a fornecedora, por meio de transferência eletrônica ou ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitação definitiva dos mesmos, com
apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competentes.
12

CRITÉRIO DE REAJUSTE

12.1 Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.

12.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contrâtado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-Íinanceiro inicial do conhato, na forma da alínea

"d" do

Art. 65 da Lein.'8.666/93.
13

SUBCONTRATAÇÃO

13.1 - Não ó permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do conhato.

LOCAL DE ENTREGA
14.1 O local de entrega dos gêneros será informado Íras per capÍcs emitidas pelo
DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDOAIUTRIÇÃO da SEMED, e de acoTdo
14

com a lista de endereços das escolas/creches e respectivas extensões se houver, entregue aos
fornecedores no momento da assinatura do contrato.

OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
15,1 Acompaúar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atesiar nas
15

notas

fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.
15.2 O acompaúamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por servidor (es) designado(s) por poÍaria(s) em conformidade com o disposto no art.
67 daLeí n" 8.666i93.
15.3 Os fiscais nomeados em cada contrato serão responsáveis pelo acompaúamento,
fiscalização e pelo atesto do objeto contratado.
15.4 Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por
meio de seus funcioná.rios, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estâo
sendo cumpridas pelo fornecedor. Para tal, o mesmo deverá garantir liwe acesso às
dependências pertinentes do estabelecimento.
15.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e
Contrato;
15.6 Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do
Contrato, podendo recusâr o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e

a-
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condições estabelecidas no Termo de Referência;

15.7 Analisar e emitir parecer a respeito de substituição de marcas, quando solicitado,
limitado a I (um) pedido de alteração por item;
15.8 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;
15.9 Disponibilizar, mensalmente, as per captas impressas, corespondentes a cada parcela, a
fim de que os fornecedores distribuam os gêneros alimentícios às escolas e anexem as notas
fiscais e os recibos de entrega dos produtos para prestação de contas.
16

OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

l6.l Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra,
garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.
16.2 Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;
16.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes do fornecimento;
16.4 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou
a terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
16.5 O produto.e as instalações fisicas do CONTRATADO (A), deverão observar todas as
exigências dos Orgãos Públicos competentes.
16.ó Manter as condições de habilitação e qualificaçào exigidas durante toda a vigência do
Contato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condições;
16.7 Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados. prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vierem
direta ou induetamente, causaÍ ou provocar à CONTRATANTE e a tercebos;
16.8 A empresa vencedora que possua sede fora do municipio de Imperatriz * MA deverá
apresentar, através de estrutura fisica, empresa filial devidamente esabelecida e aceita pela
administração, para a execução dos contratos.
16.9 Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como os instrumentos contratuais dela
decorrentes;
16.10 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto
ao compromisso de fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitaçôes de
compras dos governos federal, estadual, distrital e municipal;
16,11 Informar ao Orgão Gerenciador ou ao Interessado. a ocorrência de fatos (comprovados)
que possam interferir direta ou indtetamente, na regularidade do fomecimento para evenhrais
adaptações.

16.12 Encamiúar laudos e demais informações requisitadas pelo Órgão Gerenciador,
inclusive referentes ao atendimento dos pedidos decorrentes do pregão presencial;
16.13 Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.
16.14 Se dirigir à Secretaria Municipal de Educação - SEMED para recebimento das per
capÍas correspondentes a cada parcela e observar constantemente o recebimento de e-mail's
desta secretaria.
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or REGISTRo DE PRtrÇos
DA ADESÃo À
17.1 Poderão se utilizar da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes e interessados,
ou qualquer outro órgão/entidade da Administraçáo Pública Municipal que não teúa
participado do ceÍame objeto deste Edital, mediante prévia consulta a Comissão Permanente
de Licitação, desde que devidamente comprovada à vantagem, respeitado o limite contido no
§4" do art.22 do Decreto 013 de 31 de março de 2015.
17.2 Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a Comissão
17

Permanente de Licitação, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação.
17.3 O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro
de Preços sem prévia autorização do Órgão Gerenciador.
17.4 Caberão aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos não
participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo previsto,
desde que este fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas,
respeitados o disposto no §3" e §4'do arÍ.22 do DecreÍo 013 de 3l de março de 2015.
17.5 As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão
gerenciador serão realizadas por meio de oficio emitido pela presidência do
órgão gerenciador.
18

DA EXCLUSAO DO FORNECEDOR REGISTRADO

18.1 O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:
18.1.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

17.1.2 Não retlar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administraçã0, sem justificativa aceitável;
18.1.3 Não aceitar reduzt o seu preço registrado, na hipó1ese de este se tomar superior
àqueles praticados no mercadol
18.1.4 Tiver presentes razões de interesse público.
18.1.5 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput do
art. 20 do Decreto 013 de 3l de março de 2015, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizada por despacho da Presidência da CPL.
18.1.6 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a pertêita execução contratual, decorrente de
caso fortuito ou força maior devidamente comprovado.
19 DAS

OBRIGAÇÔES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

19.1 Compete ao Órgão Gerenciador:
19.1.1 Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços
SRP;

-

19.1.2 Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de
Preços;

19.1.3 Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
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solicitado, dos fornecedores, para atendimento às neoessidades da Administração, obedece
a ordem de classificagão e os quantitativos de contratação definidos.
19.1.4 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
19.L5 Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em
relação às suas próprias contratações;
19.1.6 Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos
preços registrados;
19.1.7 RegisÍar no Portal de Compras a ata de registro de preço;
19.1.8 Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata nas conkatações
dela decorrentes;
19.2 Compete aos órgãos interessados e não participantes:.
19.2,1 Manifestar intenção de compra por meio oficio ao Orgão Gerenciador;
19.2.2 Contratar os produtos obedecendo ao quantitativo registrado, por meio de insfumento
contratual, conforme minuta anexa ao edital, em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata;
19.3 Compete aos órgãos participantes, interessados e não participantes, na qualidade de
Contratante:
19.3.1 Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela Contratada das obrigações
contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório,
decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
19.3.2 Eferuar o pagamento à Contratada" de acordo com o estabelecido no instmmento
contratual;
19.3.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos equipamentos, sob
o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
19.3.4 Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do
instrumento contÍatual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

19.3.5 Notificar previamente

à

CONTRATADA, quando

da

aplicação

de

sanções

administrativas.
19.3.6 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à
fiÍmanrra € gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
20 PENALIDADES
20.1 Pela inexecuçào total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a

gravidade da falta cometida:
I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que
nào caiba a aplicação de sanção mais grave;

II - multas:
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a) 0,03% (três cenlésimos por cento) por dia sobre o valor dos gêneros alimentícios entre

S

com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir p
çontinuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato oconido, para oconências
de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demâis
alíneas.
c) 5 % (cinco

por cento) sobÍe o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contrafual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inferior a 50oÁ (cinqtenta por
cento) do contratado, atraso superior ao pÍazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a",

ou os fornecimentos forem prestados fora das especificações constantes do Termo de
Referência e da proposta da CONTRATADA.
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou ate que seja promovida a
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
21 DA RESCISÃO NO CONTRATO

2l,l A

inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a8l da Leino. 8.666/93 , de 21106193.
21.2 Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prÍLzos;

b) o cumprimento irregular de cláusulas conhatuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprov a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos privos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) o desatendimenÍo das determinações regulares da àutoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
l) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteraçâo social ou a modificaçâo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique
a execução do Contrato;
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, por pafie da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do Contrato alétr do lirnite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.

a-
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de

juúo

I
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de 1993;

k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade públic4 gÍave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem intema ou guena assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigagões até que seja normalizada a
situagão;
m) a não-liberação, por paúe da Administração, de area, local ou objeto para execução de
serviço, nos pravos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
projetos;
n) a ocorrência de caso lortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contrâtual, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do
contrato.

l)

22 VIGÊNCIA DO CONTRÂTO
22,1 - O contrato terá vigência por 12 meses contados da data de sua assinatura, nos tennos
do art. art. 57, Caput, da Lei no. 8.666/93. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressões de aÍé 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. conforme previsto no artigo 65, § 1", da Lei Federal n" 8.666/93.
23. DA HABTLTTAÇÁO

?3.1. Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar os
documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28, 29. 30 e 3l da Lei no
8.666193.

23.2.

Para fins de habilitação, a título de qualiÍicação técnica, a empresa licitante deverá

apresentar:

23.2.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade da
administração pública ou por empresa privada que comprovem que a empresa prestou, a
contento, sen'iço compatível com o objeto da licitaçào.
23 .2,2. Será

admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestadose/ou
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certidões de acen os técnicos.

erfu o

23.2.3. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos ai
execução.

\cP L

24 DAS DISPOSIÇÓES GERAIS
24.1 O Seúor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poder a
revogÍu a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes
mediante publicação na Imprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei n"8.666193).
24,2 A autoridade competente para homologar, anular ou revogiu a presente Licitação é o
Seúor Secretario Municipal de Educação da SEMED,TIMPERATRIZ-MA.
24,3 Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do
contrâto.

Imperatriz - MA.

0l

de novembro de 201 8

Suelem Freitas de Queiroz
Nutricionista R.T. da Alimentação Escolar

Járedes A új
Sousa
Coordenador Departamento de Apoio âo Educândo

APROV
Em:

Josen
Secretário

Rua Urbano Santos, no 1657-Juçara,

Imperatriz MA-CEp65.900-t70
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BaIÉRflÀBÀ rrv |{ÁIURÀ: Bêtêrnb. (xc)in

n:úra

utos estrâ8.dos, mui.hôso! quê não s€ enqoad rãm .o prcesso s.lêl ivô d€ p

Nsosêràô à.c

r.asz,od

:,ool

5.691,00

d.4oos, onde emuh. poÍçãode 30g contêhhàm 2,09 de Proteinar e 4,19 d.
alSCOlIO OOCI ÍlPO MÁISENA: Bas.oitodo.ê llpo mà6ena, eh pà.o\
16 O,og d. Gorduri r,.ns,2,t8de cordurâ s.tuÉda. Cer..k, fãriná.êos e 1.8úminosor devêm.íãí irenror de metérlâ terosá, paresils, ÍunsG, vêstÍgioi d. insêtot,
livrê, dêufridâdê ê.ôloÍâÉo êrpê.ifi.â. Émbalàs.ms.n siMl d. nenhuô t'po d. vElàção.

KG

3 997,60

9,39

17.537,46

ltÍotlo ooc€ ÍFo MAtSEr{Â o raclosE: Bircoito dc. trpo h.rrênã "0" l.ctose,.h pacotes d€ 20ft, ondê.m úma porção de 3oa.oôtênham 2!08 dê ProreíÕ.e e
71 4,tg d. Gôrdo..t toràÉ. o,(X d. Go.dua Ír.ôr,2,1s d. Gordú.a 9tuÉda. c.reài!. Í.riná<.ot. rêCumrnoso5 d.v.mênã. É.ntos dc matén. t.Íor, pa.àsitãr, tunaôs
v.íigDe de i.r.l6,lryr.t d. umid.dê e coloràção.sp.cilicã. Ehb,lâgêm çm srn.ldê nenhum npo d. violaÉo

KG

4,64

14,32

65,87

8tsaotÍo Doct nPo MAila: Bir@ltô dftê npo Mãia, Gm pacot.3 dé 4ooa, ond..m umá porção de 3oa.oht.nha 2 é d. prot.ínas ê 4,5g d. Gddur.s rotái3,0,c1É dê
ur. rrani,1,3sd. GorduB 9ruEd.. c...aÉ, ta.inác.c . l.auminosos dêvêm.rtar G.nlos dê m.léri. têroi., p..arÊae, funB6, Eirisr6 d. inr.tot,liv.ê§ d.
umdadê ê @toração êeplcifi@. ambatasem sem siôàldÊne.hum npod.violàção. (COIADE 2sX, ETC1US|VÁ p iÂMt e ÉPP-la 12112006 - Án. {t,lelso l},

(G

2.004,00

10,73

21_5O7,92

6tsaotro ooca wo iaaÀtÂ: Bat@no d6. tlpo Màir., .m pacot ! dê {oos, onde . m úm. púção de 3o8 .ont.nhã 2 a d. Prorein.t . 4,98 d. 6ddu65 tot.is, o,og d.
19 Gordura T6nt,1,8gd! Gordur. sãruóda. C...ã8, tànnaceot e l.8umin6G dêvem.stár i3êntos dê maténâ t.íoe, pãr.srt.!, turao§, wíhi6 dê in3.t6,liwêe d.
uóid.de ê @ldação êsp!.iÍio. Êmb.las.h {m in.ld. nênhuô tipodê violação.(CoIÁ DE 7txl.

KG

18

atscotÍo Doct nPo M aus aon cflocol ÍÉ Bisco(odd.ripoMaíâ eãborchdol.reêm pa@t.s dê 4oo8, od. êú úna porçãodê 309.oôtenh.m 1,agd.
20 p.or.ln.s ê 3,53 dêGordú.a! tot.tt, o,og dê Gordurã Trans,l,sg d. cordur. 53turad.. cêrêâi!, fárinác.ú. legumiôoto. d.veú.stár isêntos de rotéíá têrrÔs,
Daraír.s.fun3oi. v.sliaror d. tnrêlc,livr6 d. umid.d.. coloíàÉÔ .tp.GiÍ... Enbãlaseh t.m rhàldê nênhuú lipo d. viol.ção.
arÍorro sÂLcÂoo ÁM NÍÉGÂoo: Birôto eág;dá npo cr.ah cra.k.r Ébor am.nte8.do.m pà@i6 de 4oO8, ond. .m um porção d. 3o8.ont.nhãm no
?7 úihirc 2,7a d. Prct€in.s, mmár'mo5,2sd.cordura! lotãir€ no márimo 3,2gdeGordura sáturadalcot^DE 2s*, ÊXClUSlvÂ PÂnÂ Mt . fPP - (C t2al2o6 - À,1:

.-,,*1,",.1
,.ouu..ol

KG

64.465,84

,.,*l

15.311,39

KG

5.666,40

9,41

s3.320,82

otsaotTo sÂaGADo aMA rErcÂDo: Biroro 3alaado ripo cí.àm Ú.ck.r labor ófranteigado .m p.cot.s de ,lo0g, ond. .m u tu porçãô d. 308 cont.nham no
22 mtnim 2,7í d. píorêinã3, no márho 5,2s d. cordur.í totai5..o máximo:t,29 d. Gorduíâ sÉtlrad.. cê.êais, í.rlhá.eos e l.glmino5o! d.km.íár it.ntos dr
mâtéria t.rm3., p.Ésilâr,íuôaB, ÉetíBiô, d. n5er6,lNr€5d. um'dâd. . .olor.ç:o .s pEíícalCOÍA D€ 7sxl.

((;

16.998,80

9,41.

159.958,71

Bt5COttO SALGÂOO AMÂ IErGÂDO O tACÍOsa: Siscolto sal8âdo'O" lactGe em pá.otês d. 4o0s, ond. êm uru porção de 308.ontenham no minimo 2,78d.
23 prorrinâ3, no márimo 5,2g d. GorduÉi tor.ir . no 6Érim 3,2s d. GorduÍ. sátu.ada C.reáit, íaíi.á..or € l.summoee d.vêm.sl.r ientd d. mté(á tê.rcs4
parasitas, tongos, wsrís'o3 dê i6ê1o5, livr.s de uhidãd. € coloraÇão e5oêcin.a.

KG

24

c

Pó: Clíé.m É com sêlo aarc, .mbahgem d. 10q.í.àldrnhô, nús.ulo, p.rio,
iov'1"Â:c.mEd'ri. d. ,r q!.|ü.d

pontr dâ pa lh.t.) moidá, rêtíri.da, limp., aspêcto próprio d. .!pari., não ãml.cidâ
n.h pcsajosa, .or próprià dà.sg*t., sem màô.h.s êrv.rd.ad.r o! pãrdãcêntas. odor ptupÍio,embalad. êm r.co plásticotÉnspar.nt.e âróÍco,limpô, não vaolôdo,
15 re5úr.nrê, qE a.r.Íta a int.gBd.dê do prd uro âré o modnto do consumo. a €mbàlâsÉ rn d.v.ri cont r .xt.rn.@nt. or dâ.lor d. identincâçãô, prc.dêhci.,
núm.rode lot., d.rad. vãlidâd., c.ôhbodê iôspêçãôdosM. Í.spectvo pêso em qoiloarema{Cor^ o[ l5x, scrullvÂ P nÁ Ma e EPP - LC 123/2006 ' A ,4a,

C
26

bdinad.2r quãlrdãdé (acéó, rr.ldinhã, mútculo, p.irô, ponrê dãpâlh.ta)moid., resíri.dà, limp., .spêcto própno dã .3pécie, nãô amolê.idâ
pltajôr., .d própí. d. .rpé.i., sm m.n.h* .sv.rd.rdas oú pôrdôc.nta3 Od or próprio, .Bb.Ld. êm 3.@ pláiti.o lánrpar.nle . àróri6, limpô, .ão violàdo,

RNE

àêm

8Ov|lü1. Caru

rêtiriêóte, qu. 8.rãni. à inrêgrid.dê do prod uto até o mom.nro do .ônsumo. Á êmbil.gêm daê.á @nt.r ên.m.mnt os dádo5 dê dêôtin..ção, p.dêdênda,
núft.ro dê lot., dãt. d. v.lid.dê, erimbo dê irspêçãodo 9M. r.spedivo p.so.h qúilogÉnaelcoÍ O€ 75x1.
o{ia{r DOV|| :rnida C.GEh.Z. 2r q uatiã;aa m natuÉ (.cah, í..ldinhã, mú*ulo, p.ho, pontâ d. palh.t.l pkãd. r.ilriada, limpà, àrp.cto própíB dã .rpé.,.,
27 não .mL.id. h.m p.é.j6ã, 6r prfuri. d. .sp.ci.. s.m hanchá5 ew..dêadãr @ parda..ôtãs ICOÍA oE 25ra, O(C[uSlvA P RÁ MÉ € EPP - LC t2:|/ll,O6 - Art, tl-,

C^R É mutÂ:C.me bqúlnâ ó. 2r qu.ll.t.dê lã(éú, ír.blnh., múslo, p.llo, pdta d. ,ãlhel.l pk d. EiHada. llmra, at9êcio próp.lo dt eréd., não
âdol.ddâ n.6 Cc8-.lc., cor próprl. da .reéde, rú m.nó8 êe6d.ida5 @ pã.daenlai Odor ptóp.io, lmbahda s s@ plám@ tanrpá.erte € atórlco,
28
ttmro, .ão vtol.do, r6bt.rt , qu. a.6nra a Lt.g,idade óo prôduro .té o nôm.ítô do conemo. Â .úb.lâ8êm d.vêé cont.r út.Ínemdte 6 d.dos de
. rerg..tlvo 9ês .m qulloFàm.lcoÍÂ Dt 759a1.
ld.ntlftáêo. p,@dandâ, .úftó r,ê lot., d.t. de v.lldade, ...imbo dê L5p€Éo do
19

lÍ)
l1

tN NÁIU RÁ:

C.boli IXE) br:.e ln natura

raládo úmldo ê adoç.do emb.lag.m plietie
12
i^íorm.çõ.r . uÍ'.roD8, núru.od.lotê, qu..lidád. dô produio.
CO@ nÂL DO:

cco

KG

(C

KG

'lM

Não i.rão .c.1r6 prôdutos ê5tr4.do3, írur.hot ou q u. não tê .nq uadram no pr@se s.l.trvo dê pad rão dê
quàhd.d.. o oroduto d.v..á.pr.sén!áÍ ô p.so õã emb.lãg.h côníô.m. 3ôli.itàçào.
CaNOUâÁ tr{ llAÍlrfiÁ: c.mú.âlxa)rô Etur. Não s.rão ac.úos produtot .stíã8àdo!, m urchô§ o! qu. .ào s. .nquàd.am no p.d.s so sehl i6 de pàdrâo d.
ouãlidádé. o orodúo dêv.rá àoíeicnrár o D.to na ehb.làr.m.oníôm. solÉ,tãc5ô.
CHuCttU tN Mn i chu.hú in ô.túÉ dê pnôeúê, rãtuího ê coloÉçóct uniíor@t, li!.êr d. @t.ri.R t.rroe3, -m d..os rítacôt . neânlcor oíiú ndot do
mãnu!êioe Í..eDon. rDd.ouàdos. o Drod uto d.veíá .Dre*nt.r o oêso n. lmbalar.m contorhe !olidtaÇâo.

aElotÂ

(G

d.

KG

(G

19,a3

324,00

KG

FÉ EM

CÂRfit

,,,1,,.,"1

|

126,34
6.424,92

"',i "'l

199.669,20

,..*l

599.m7.60

o.ror,ool

,r,ool

84-014,00

,.,,..01

,,,*l

251.991,O§

,,orl

41.944,60

z,srl

59 213,41

2.060,m

2,84

s.932,80

160,10

16,7 7

13.240,44

"

....,.1
,r.rooo{
z:.ssr,od

100e. A ênbâ1.8.ó deverá cônt.r .xtê.hamcntê os dadot dê dê.ti6cação, pr@dêncÉ,

o/

\r*lS
tt'r+i:

ria El

qtuÓ

côroríi.ô.m Dó,€mb.lâdoem Da.ol$ d.

-F

ag.md€leni.ooslar.xr.rn.menr.,05dâdôsd!idêntiÍi.aÉo.

KG

5 468,851

7,57

41.399,19

(G

13.608,S{

2,42

J2.912,57

(G

,rrr,!

3,22

3.921,96

KG

17 615.O{

3,7 4

65.917,50

KG

,r ar,

"{

5,33

714.7?1,29

KC

ua.rr,o{

5,3 3

342 383,21

fRÂN6O PEÍIO @tctl OO: Aprêsentôr5e co4.làd6,livr. de pà.ãlrlc. d.quâlquerrubstâhcÉ.oniaminànt.qu. posra.1r..á lâ ouên@briratSuma ahêração,
odor.3óbo. p.ópriôs. Embálàdo, êm ba.deias de eôpor pl.etificàdas oo sãco plá.tico própnos da ôar6, àtóxico,limpo, não viol.do, rcsktêni., quê 8âÍânta a
39
intqridad.do pródutô. a.mb.hs.md.vêrá côntêr.xtêrnamêntêos dados dê id.nliícáção, prc.dêrcE, número d€ lolê, quántidàde do produto, nümero dô
rêsisr.o no Mi.irtarbda Á3nc!tu.ã/slF ê cãrimbo dê insp.ção do sF.lCoIA or ,5É EXCrU§WÁ PAIÂ Mt e EPP - LC ü!3/2dr6 - ArL 4l,lftlso 0.

KG

arrt,""l

11,83

1Z-174,83

FR N6O PUÍO CO|{G€I OO: Apréreniar sê congelôdô!,ldr. d. pà.alitos. d. qu.lqu.r t!bsrãôc'..onr.m6ànr. qu. po53ã àlt.Íá-là ôu€.cob. ral8uroàhêràÊo,
odor . r.bor próprid t nb.l.dor .m 6àndêjât d. Eopor pl.strfEadât ou rà.ô plárl co próprbs dã ma.c, .lóxico, liúpo, ôãô v'ol.do, resistente, q u. aaaôt. á
integíidad. do pro!úo. A.mbalaaem dêveíá.onrêr êrlêÍ..menre or dádoÍ d. id.ntrnêçãô, proc.da.câ, .ú mro d.lot., quànlrdàdedo produro, núm.ro do
r.slrtío no Minirtério dá &ricahuíà/slF êcarimbodê in$e!ãôdô §F.lcolA Dc 7s*1,

K6

,r rrr,"l

11,83

216.465,14

KG

,r arr,al

21,12

283.282,56

lallt aM Pô lÍlÍE6RAL: Lêitê êh pó anregra, êmbalaSem d. 2ooa, .ôm 5rF, ondê uha po.çãod.2€a.ont.ôhâ 6,6s d. Prótêinar, 7,2a de Gdüu6e Totais, 4,4a de
cordu.âs saruradas, 124m9 d. ródE, 223 mg dê cáldoe válor eáêraétrco ã parrir d. 129 (calpor porÉo. as embâlas.ni d.v.rãô ser ínt.Br.s, não *Íão acêitás
42
aqu.lú quêêrtiv.rcm É3gad.r ou pêrÍ!.adat ou qualqú.r ootro ínàldê alt..aÉó dó produtô ou.mh.la8âm, d.wrá .o^i.r .riêrnàm..te G dãd6 de id.ntifieção
proúdêÉ., hlornação nuÍ'caonal, núftrodolore, dàtà d.lãbn@çãoe quàntidôde do p.odurolcora oE 7s*)

(G

ar

rrr,rl

2'\,a2

849.851,90

MA(I r{ OOí{Âri M.çã nriônãl rn ô.tuE, cn aip!(to, cd, <hêto ê r.bú próp,io, .on polpõ íi.ru5 ê intrctâ3, ramnhG . (oloÉtão unríorm.., dêv.ndo *r b.m
43 de{nwlvld8 . md!r.3, ltênt. d. .nt rmÉãd.t, màr.rôl t roto, úFidad. .rr.rna ánümôi, i*ôr. dê 3urld.d.s, pàãrit.! . |.ryãs, s.m dano3 íGr@r . reénicos
ônu ndor d. frnu*io . tn.tpo.t. in.dequado u.idãd8 .p.orimãdãr ã looÍ.

KG

ar*,*l

4,19

35 182,59

rl

5,16

53.O83,50

ar*,,,l

6,45

29-599,05

fÂRlNltÂ o€
34 vDtàdos,

Mtu{o frocÁDÂ: Í..'nh.d.

r.sirt..t.r.

Â

êmb.l.g. m d.verá

rcôr, tía^sparent€r. lihpot, nâv
ílq.dà Flocoserãndes, êmarelot, s.m5al,€mbalêd.êm pâ.ôt.
cont€r.í.rnã@nt os dãdos d. rdênofi.aÉo, prd.dência, níormçóês nuúicioEis, núrc.ode lotê, qu.nrirad.

milhó

dô

itNHA Ot IRTGO: F.rinh.d. t.rgo t.m ferhento, .nnqu.cida .d í.rro.:.'do Íó[.o, embãlãg.mdê 1l(a.m sacc plástrco3 tr.nip.Í.ntêr, it.ntod. tujdôdês.
umid.d., não violadot r€5i3tênt.t A@hdrcionados .h Í.rdor lacràdos. A .hbâlaaêm dêEÍá cohr.r .xt.m.ftê^!e os d.d6 d. idêntifi@ção, proedêftia, .úm.ro d.
lot., qu.nrid.d. dô produto. o prôduto dêverá ap.ê.ntar vâlidáde mínima d. 06 (5.i5) mêser a pann dá dar. d. êôtr.a.

t
35

iEUIO COMUM rtpo l:Ferjao comum, tipo 1, clâss. @r.:,.mbã!áeem de 1k8.m eacos plárli.os tren!p.rêôtê., Bento de sujidadé5 e umidad., nãoliolôdot,
résisrênt.t A.ondicionãdor .m Íárdor laíados. A embalagêm dêverá co.t.r .rl.rhàm..le o5 dãdot d. ú.ntrneçáo, pr*.dêncE, núm ro dê lor., quà.tdádê do

17

ÍRANGO tr{rflio @NGtlÁOO: Apr.s.nt r5e con8.l.d6, livr. de pa r.snos . d. q u.hoêr subrrâôcia @nraminànre q v. pottã .he.á ra ou êhcobnr .bu N ã h.Éção,
odor. s.bor própí6 Ehb.lôdoi.m sco pÉ5tico próprE3 d. ma..à, ãrórtco, I' mpo, haoviol.do, rêrÉLnl., q@ Ea.ant.. intêaridadêdo produto. Aêmbal4.m
d.vêrá cônr.Í êxrêrn.mnr. oi dado5 d. id.ntifidÇão, pro.êdêôcià, núm.rô dê Lote, quãntid.dê doprodulo, númêro do r.gasvo no Mmistério d, AAri.ultuÍã/siF .
càrimbo d. ihrp.Éo dô srF ícorÁ oE 25*, €xcLusrva PÁRÂ ME ê EPP - lc 123/21rc5 - Art. 4a, h.bo rl.

Apr.5..taBe .ong.lãd or, livre de paÉ!iror . de qualquer tutrÉô.1à contamiôánte q úê possâ àlteíá-1. o! €n.ob.tr alg! mà á h€ráç:o,
odor ê !àbd própíi6. EmbaLldos.m eco pláslEo próp ii6 da rorca, atór,co,limpo, hâovblãdo, r.ri5tênt.i q!ê 8ãrãnlã. int.gridãdedo prodlto. aêóbalagem
ê
d.vêrá.onr.r êrtêrnàmnre ôs d.dor d€ Ée.tnêção, prc.dêrciã, núm.ro d.lor., quentidàd. do produto, númerodo..!'tto no Minr3té.io d.
ÍRÁÍ{GO lt{TEtXO COttGtLÂÍrO:

l8

ca.imbo d. inipÊçãô do srÊ.lcoÍÂ o€

40

^s.iclltuía/srF

,5*).

ríwEGírÁL L.lG êm pó int.g.al, embal.g.m d. 200a,.om SlF, ond. uma po,çãod.26a.oôtenhã 6,ey d. Píot.lh*, 7,29 d. Gord!6r Íotâk,4,{s n.
s.túr.d.t, 12am! d. íi'dio,223 n€ d. dildo. v.lôr êreraéti.o. p.^tr d. 129 Kcalpoí po.çao. Ar embálagenr d.v.rão s.r int€gr.s, não rê.aoac.itas
41 .qel.! qu.6rrcíêh ãigàda, ou pêíuradas o! qoalqu.. ourro rihaldê alt.raçio do produlo ou .mb.l.a.m, d.Erá conl.r.rt.rham.nle05 dadôr d. id.ntifiqção
. proc.dêeÉ, híomàÉo .uÍtrbnâ|, nÚmêro dô llJrê, d.t. dê í.b,i6ç5o . qo.ntid.d. do prodotolcot^ oÊ 25*. O(clUslVÀ aÀiÀ Mt . EPP - ra 12:l/1006 - Ârt.

tÉtÍt

EM

Ú

GordúÉe

MÁCÁRúO €SP GUtTÍE: M.êrão d. §êmola ripo Érpàsuêt., ên rtqu.odo rom íerro ê ácido Íóli.o, cm p.@tês d. 5oog. c.rc.i§. râri.ácêos . hsumrnôs3 d.vêm
êrt.r k.ntos dê m.téria t rroe, pârãiit4, Íunsos, vêstígioi d. ihtêtos,livr.r dê umidedee colora!ão .epêcínê. Arêhbalâ3ên!d.vé.ãosê. int.8ras, não eerào
aenai aqu.lâe qu..iliv.r.m r.t3.d8 ôa pe.íu.adat ou qu.lquêróutro rihàld..lt.râçâo do pro<lúlo ou.mb.h8.d. dêw.á conrer .nernàm.nt. 6 d.d6 d.
idê.riri..Éo. pl@dência. iníormção nuÍi.ioôar, núd.rorlo lot€, dàr. dê íàbri.ãção. quâniidád. do prodúo

(aod. iemE

tDo PÍàrusÔ,

ênrq!*rdo

com

r.no. a.do rorEo,.m

pàcôte! dê 5úJg.

Gr..ri, Íanna..os

(G

,,

*r

ê rêaumrn

a! embaL8êns devêrão 3e. iôtearas, não rêrão ã.êrras
i*nroed.m.téíal.rosà,pá..31tôi,íuÂgos,v.stig'oed.in3.tos,lrvÍêrd.um'dàd...olôraçãoêrp..iíic.
45 aqElât quê .ltivêrêm Es3.daeou períuÉdâsouquâlqu.routro siôar d. âlt.r.çãodo produto ou ehbal.gem, devêrá conr.r .rr.mafrêntê os dado! de dênrineção
ê procêdanciá, rnfomáÉo natricional, número do lote, dàrá dê fãbricãção ê quânidade do prôduto.ICOTA DE 29*, Êxctt llvÁ PARÂ MÉ € tPP - tc t21l2ffi - rnt.
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PÂRÂrUSO: MâÉrrão de sêmlã tipo P.Íaíu5o,
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4a

êhíqu

mt.rià r.dôe, p.Í:tn.3,funí.s, v.riisior d. 'ns.ro!,lr
@lâsque!íiEr.m É3gadâsoupêíured:sou qoàlqu.Í ouío sihâl
de

.).o. ,".o o i,

lar.o .- prcoles d. soos c.,..r. ra, .*.o . r.g,-.**
'ao
|,-aoo...or","ç:"",p".,o Á,.ôbJ'.sen:oeve,ãor.,,ntesràs náo*,á.

,

de ã|t..àçâodo prcdúto ou embalaeen, d.ve.á.ontêí lrtehamenr. ô5 dados de
'd.nt.Íic.çâô
D.Gdancrâ, Lntormãção nuÍconâi, núm..o dolote, dátôde labí6çãoe qlantidadedo prod ulo. EOIÂ oE ,5*,,

MÂn6ÂRÍyÂ vEGÊÍ [ CaÉMOSA COM SÂL M.rgârina veeêtal cremoea com 5ã1, 6{,% dê lipidiri, .dbálà8eh potês plástkor d. 2sos. As embâhgêns dêverão ser
intêg.a!, não *rão .cert.i .quêlã! qu..íN.ren íã8ádàs ou p.rturàd.s ou quelqu.r out.o sin.ld. altêrãção dô produtoou êhhàr.t.m, dêveri 6nter
.í.rnàm.nr. os d.dot d. identiÍrc.Éô. prd.dancia, inío.meção n!Íicional, núm.rodo lot€, dãtà d. febri..Çao e quãntidadê do prodoio

KG

Mrrlto pÀR CÂrurc-A ÀM^RCLOT Milho paÉ cenjEa amárelo, grupo .tpêcial, subgrupo d.! pêlicll.do, clássê amarêlá, npo 1 .m pa.otet de sooB. cêreàis, t rinác.os
. Iegumimt6 d.v.ô êí.r it.nr6 d. màra.i. t..r6a, paÉ5itãi, íungos, wrtigior d. int.toi, lú..s dé umidad. . .oloraaão Bp..iiká tu.mbalag.ns d.v.rão r..
inr.arãr, não *rao.c.h.3 âquê1.3 qú€ e3t,ver.m..sa.dâs ou p.rtur.drtôuqú.lqu.Íoutrosin.ldeàlt.êçãodo produro ou .mbâl.gêü, dev.rá contêr
.rt rnrm..r.05 dãdoi d. d.ntitic:Éo. prc.dan.ià, htrmãção nutrios.l, núm.rodo lotê, d.ta d. f.brkãçâo € qlantid.dê do produto

KG

órEo oÉ sorr\: órêo dê 5oia, !ár..í. P€Í de9oo ml, qu..ont.ôhâ no óárimo9% d.gordurãs rárurâd4 por porção. as.mbalag..r deverão sêÍ intesrâs, não r..ão
49 aeit.r aquêLt q@ .etiv.Íêm ôi8ad8 ôu p.iíurid.t oo quâlqu.r oulro srnal d. .lt.r.ção do produto ou .mhãlà8.m, d.!êrá @nter .rrêrn.m.nl. 6 dados d.
id.nrírcãção . prô.êdên.i.. lnformãção nú.iciúã1, núdê.o do lot., d.rã de fàbric.Éo e qu.ntidàdê do prod uto
p.sando apÍotrmadaruhtê 60Ê cádà, á.ohodãdo .m bâhdêjat dê pâpclãô, acondi.ionãdas em ôrxês lã.Êdas,
pÍodulo:té o mom.nto do @nt!mo. a.mbà14êm d.verá coíteÍ .rternâm.r. o! dados d.
idê.nícãç5o . prd.danoã, ôúm..ô dê lor., dara de .mbàlàAem, dáta de valÉad€, côndiç&! d. âmàu.náô.ôto, quantidàdê do prôduto, .úmêro do R.aktío no
Ministéri. d. Á€ricuhurã/sFlDrPoÁ ê .ánnbo dê insp.çãôdo srf.

OvO:

50

gOOML

owd. !ãlinh., bÉn.otipo.íra, Íê!.o,li,npo,

limp.i,5@!,

nao vir.dã3, .esi3r.ótês, quê

g.raítaô

a intesídâd. dô

Í..inh. d.úEo.rp..r.l, fcrm.nto, ovos, sordurã hidros.nãda ou bánhã, cont.ndo r.íorçàdor, açúcar, rã1, ántimoío.l.rte êm pó
Eúb.14êh: dêÊá s.r a.o.dto..d6 .m 3ãcúd. poli.trl.no.tóxico,.êiirlê^te e rrãnsp.r.^te .rrq ctôdo3 .om pe3o, datá d. prod!ção

UNIDAOE

PÃo FRÂNCls: P.oduto a b.re dê

51

l.t rr.ld.ort.m
'dãl
unrd.dêr aoroximãdãr

. v.lid.dêj

a

KG

50í.

tlo MÂlSÂ rltaÂ: toduto.6a!. d. í.ínha dcr.Éo eep.ciãr, l.rm.ntô, ovos, Eordorã hidro!Én.da ou b.nha,.ôntendo.elo.çôdôi,.çúcar, sal, anlimorío e lêrt. êm
52 pó iàtêírât d. origêm aoim.l. lmb.la8.fr: dêveá 5.rãcondiclonador êm sco, d. polÉtil.no àlôico, r.sbrent.. vanrp.r.nl. .riq!.tãdd coD p€so, dãlã d€
pEduÉo ê vándad.; unid.d.5 .proi Édô5 . ro8. (coÍÂ Df 25t4, ax(lusrvÂ PÂiÂ Ma . tPa - l,c !2rl21,o5 rnko ll.

KG

^n.4a,
MÂtsÁ flt{Á: PÍodutô. bá3ê d. Í..l.ha d.lrEo.tp€.ial, f.rmênro, @6,8ordura hidrogên.da ou banha, co.têndo rcíorçôdor, açú.a., s.1, ã.timo.Ío€ l.rte êm
53 ,ó int.SBl d. oie.h àhim.l. Eóh.l.s.m: d.Erá r.. ã.ondiciôn.dos .m e.or d. polietil.m alóüko, rcti.tênt.. tràntp.r.nr. êliqu.tãdor.om p.s, d.tã d.
produdo ê v.ldãdê; unid.dês ap6lirodasa 309. (COIÂ DC 75X).
PÂO

ÍRulÂ sÂaOR AaCiOt . Polpô d. Írurar !.r.cionadas 5abor A.erola. it.^t.s d. contaminaçao, A embalàg.m plá5tic. de 500g dêle .ontê. i !.1idadê dê no
hlnitu 05 e-s ã 01 áno, coh o r.gas$ô ôbrig.ló.io no Mi.irtério dô Agri.lllur. PÊ.uá.i. ê Àb.!t<iúê.to MAPA Ar emb.l.g.ôt dêEÍãô s.r intes.âr, não e.rãô
54 ác.it.! aq ú.l.s q!ê .rtiv..êm rae8ôdai ou peíu6dãe ou q uàlqu.r outro ri.ãl d. .h.rãção do prodúo ou ehbalà8.m, d.wíá coht.r .xtemamêntc or dados de
ld.nrifl.ãÉo. prdêdênd., rnformá(5o nuricio.â|, ôúmêrodo lote, dátâ d.lab.ic.ção. qú.ntidâdê do produto{coIÁ D€ zst(, €xcluslvÁ PÀRÂ ME € tPP - L

KG

PrOlPA DC

u,/rq,6

,, ,u,

KG

ol

aar,aal

| ",,,.{

coa CÁr^ Polp. d. íiútâ3 iêlêcón.dã3 ebor c.já, ir.nras d. conÉ min.ção. A €mbalãs.m plá,ticã d. soo8 d.vê cont.í a v.lrdadê d. nô mini@
06 mi.s á o1ano,.ff o r.lastro obra.róíio tu Mhirtériod. Ágri.ultuÉ P.cuári. e Ah.st.cimnto MÁPA. at .mhãhgêhs .l.verao rêr ínt.gr.s, ôão 3ê.ão acêitat
56 .qu.l.! qu€.rrú.r.m ã!g.dà5 ou pêíur.dâi ou qu.huêr outro nn.ld..h.iaÉo do produlo ou.mbalâ8.m, d.wrá co.t.r.riêm.@nlê os d:dG d. ij.nrúação
. prc@dên.ra, infomado .uÍicronal, númêE do lore, data dê í.brieção. quântidàde do prodotolcolÁ tx 25x, txtrusrvA PÀnA Mt e EPP - rC 12a12@5 " An.
Íi1.,ÍÂ SAIOn CÀÁ: Polp.dêfrú.s r.lebnad* eborCalá, Bent.s de .onta min.Co A .mbalãs.m plániÉ d. sooí d.v. @nr.í àvalidãdê d. no mlnihô
àno, com o r.!.rt.6 obrig.lórb no Minirtério d. aAricuhuô P*!áirâ . abàíeib.nro ' MÁPÂ Ât êmb.làge.! d.ver:o Fr i.t.gràt, h:o 3cr:o .c.(.3
51
aq@I.! qu..rtiwr.m Brs.da! ou p.íuôdâr ôu quâlq!êroutro sinâlde alt.râç:ô do prodúo ou.mbal.gêm, dêv. rá .ont.r .rler..@.tê or d.d6 d. idêntifi@çâo
. pr@darce, nro.maão ôotri.bô.|, nú@E do lote, datâ d. ràbriação. qu.ntid.d. do produro.lcoÍÂ tr it5xl.
06

41.483,02

,arl

16 0â4,91

.,,,1

63.592,95

l-"''"1"'"1

,,.rl",rrl
| ,rr..,.{
| .,..,,,,{

24.064,67

80,34

,,.,,1

117.539,48

,,,,,1

352.611,76

(G

a*a,!

,-l

38.219,16

XG

,"", ,{

,-l

114.669,32

",,-1''*l

38.857,42

|

ÂDffiuÍÂ5

mtP

88.784,25

- Ârt- 1u, hdso 0.

rtUTÂ SÁaOi ACaROIA: Polpà d. ííut.5 s.l.cionãd.r sâbor Ac.rola, ir.nt.3 d. @.t.mi.ãção. A.mb.laa.m plá3lia ó.5OOgdcE.ôm.r á válrd.d. d. no
minirc 06 m.!s.01ãno, @ó ô r.gktro obrig.tório no Minirtério da A8.icultura Pecuá.1a. Abasteimcnto - MAPA. A! embrlasêns dêvêrâo sêr lntêgrâr, não 5ê.ão
acêú.s.qúêLr qu.6tivêr.m re3aadôs o! p.ríúradar o! qú.lquêroúrô snêldê àh.ração do prodúo ou êmbálagêm, d.Erá contêr .nêmam.nr. or d.d6 d.
ü.nríkaÉo. pcêdênci., inlo.roção nurricional, númêrodo loi., datad. tàbncaçâo êquantldâdê dô prod lto{coÍA oE 75x1.
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..r."rrl.*l

9OIDA O€
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KG

DE

ms.s a Ol

KG

,,.r.0,0{

2a

,,."l

116.563,60

F
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-EP-#
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PotPA Dr

Ín!Í4

sÁaonCÂrÚ: Pôlpâ d.Írutàr t.l..onàdàs s.bor

ntas dê @ntãhrn.ção A embá14. m

pláíic d.

5OOg

d.v. @ntêr a v.lid.dê d.

É:"

P«uá.ià. Aba(.cirento- MÂPA
embarag.ns dêv.rão ier inte8râr, não s€
m.ses á 0t ano/.m o r.8i3tro obrigatóí o nô M'n6ténoda Âaí
álteraçãodo prod uto ou êmbâlà8em,^sd everá .onier exr.rnatu.te ô5 d.dor de dêi
58 aqGl., que êrtNereú 638ãdàt oo perÍ!radat ou qualqueroutro rnà
. p.oedência, infom.ç.o nu&icional, núm.ro do loiê, dãrà dê í.bricação. quânridâd. do p.odutolcoTÁ oE 25x. Exo.uslvÂ PÀrÀ M!. E?P - rc 12alao,l6 -

,,,,-rl

KG

rit.

1,4)

35.088,34

aaa,ai

1,42

105.251,24

"-r,al

7,42

35.556,64

sÁaOx C lÚi Polpadêírúl:s r..cioôadâr 3.bor Cajú, Bentas de .oit.mhàçào. Â .mb.làt.m plátnêd. soOAdêvê @nter a validadê d. nomínimo
c@ o r.gi3tro obrig.tório rc Mrn§tóío dã &í.úhuÉ Pe.uáriõ . abaí€.rh.nlô MAPA Âr embalagens dêv.rao iê. inrea.ât, nao 5.râo ..êirás
59
.quêlar quê ettiver.m á{.d.s ou perÍur.d.r o! qoâlqú.roú.o sinálde.hêráç,o do p.odeto ou êmb.l.g.h, deverá .ont.r .llêrnah.ntê os dado, dê id.ôtíioção
. procdanciã, i.tormado nutri.ional, númêro do lote, dãta d. íâbrl@ção e qv.ntidad. do próduto. (COÍA DE r9*).

KG

Polp3 d.Íut.r r.l.cion.d 3.boí GoÉbê, úe.1.! d. contãmiEção A .mbã l.g.m pláitrcã d. 5ma dêw .ont.í . vàliràdé d. no
o registro obr8àrório no MinBléno d. AgriahuÊ P.ruári. e a!ãrl6im.nto - MAPA À! emb.l.a.8 d4râo te. intêa.8, nao *.âo
a@it4.qúêl.s qu..5tN..êm rargádai ou p.ríor.d.s ôu quhuê. oú.o sinal d..h.rãçâodo prodúto @ êDb.Lgem, d.Eiá .oôt.. .nemam..re os d.d6 de
id.nrírc.Éo. pr6..lêôci., inforrução nurrrci.n.l, númro do lot., dãtã d.lôbrÉôÉo. qurntidàdc do p.od uro{CorA oE 25í E,(CtUSrvÁ PARÂ ME. tPP - tC
12Y2@5 -Âô 4a, hd' 0,

KG

fiuÍÂ 5Â!OR GolAaA: Polpa d.f,úr.t e.lecronàdàs 3.bor 6orabã, i!êntãs d..ô.t.mrnaçao. A.mbôligêm plásti.a d.5003 d.vê cont.r. v.ltdadê de no
ôjnim 05 ó.*3. 01.ho, como rÊgúro obntatóío no Miniltério da Àari.ultura P.cua.. ê Ahãsrftm.nto MAPA. As êôbâl.a.hi dere.ão r.r ,nt.8r.s, n:o 4rão
6l á..nrr.qu.l.s qu. êrtry...m r.saàd.t oú p.íuÉdàe ou quãrqu.. oúro rnáldÉ alGr.çaodo p,oduto ou.mbàlàsem, d.wÍá cont.r .rten.m€nt. os dà.,c d.
id.ntír..Éo e,r«.dé.ciã, ihformàçao nllrrcro.l, húmêrodolot., dàtãd.,abricaÉo.qu:ntrdãd.dop.odurô lcoÍ oE 75X1.
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,a,rt a{

1,42

106 662,50

KG

arra,""l

10,39

44.941,14

KG

,rrrrr{

10,19

114.810,25

?r1.r0l

16,98

46_205,94

."l

o.13

6.S59,05

22.941,0{

l,o8

70.6s8,28

,rrr,{

?,38

5.98s,70
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^Oa á 01 e.o,
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PrOtP Oa

rtUT SÂaOiGOIÂ6t

mi.im

fte5 . ol .no, .om

06

,,

POIPA oÉ

Ínrrl

SA0Oi MÂiACUrÁ: PPolp. dêlrutãs *l.cionadàe tâborMáÍacujá,lsentàsd..ontã rn.çlô. A êmbal.!êm pláltlcã dê 5oog deve @ntêr á válidôde
côm ô r.Íilno obíi8àtóriô no Mlnlltario da Agricullur: PE!ánã e Âbaet..imênlo ' MÂPA. A!.mbalagent d.vêrão 3êr iôtêgõs, nào
62 sêr.ô.c.hás.qEld quê êíiv...m .asa.d. s ov p..lú.adas ou qu.lquê. outro !in.ld. àlt.ràção do produlo ou.mbalag.m, d.gá córérênêrnâm.nt or dãdós d.
idcntíic.çâo ê pr*.d..ciã, i.ro.m.ção áornc'on.l, núftrodolor., d.r. dê fabri.áçâó e quànndàd. do p'od urô {coIA DE r5x, ãcrUslVA P i MÉ.CFP-tC
X)LP^

OE

d. nominimo 06

rllllq,ó

64

Â.t. aa, hdro D.

íiUÍÀ

no

OÊ

^
minitu

cr6

SAaOR

MAR CürÁ:

fr.scr . 01.óo,

Polpã

d.

Íí!t.!

r.bor Marà.ulá, senr.r d. .ontaminàção A émh.lagem plártica de 5oog dêle coht.r á v.lidâdê dê
Pê.uáía. AbaÍ.cmento MÀPA. Ar embalagehs d€vêrãô 3êr lhr.sràs, n:ô
r.rao aeit.s aq@lat q!. .itiwr.m rã{ad ou p.íurad.5 oo quãlqu.r out.o iinãl d. ãh.raÉo do píodutô o! embã lã8.m, d.v.rá .onler er!êrnamêntê os dados dê
id.ntíic.do. pe.déndã, ihíormàção nurÍkro.l, núe.odo lot., d.ta dê íábncêÇão. qu..rid:de do prodlro{CoÍA t}t 75*1.
POt

63

.

m.*. . 01àho,

§el.cionadas

com o regisl.o obrigatório no M

in

r

istério dã Ag.i.ulturá

,iolllírA

IÉXIUf,EÂO^ OE SOr^ ESCUÍIA: Frot.in. têxturi!.da dê 3otá êtcuia, apr.s.nbd. emgrSor cômàrpccro, côr, chêro. eborprópÍios, àcondi.io.àdã.m
r.@ plártió d. 469, trãnspàr€nlê, is.nto de iujidâd.s, @m d.t. d. v.lidãd. mi.imà d.06 ftser ã pártr dâ dârá d..ntr.Aa

l^t itflN DO: 9l r.fih.do iodado êm pã@l.s plátticc d. I ka. Âr cmbalagent d.verão ser inlegras,
*rão aceila5 aqu.las qa€ .stiv.rêm .asgada3 ou pern radâr
^âo
65 oúqolqu.Í outío tiÀ.ld..h.raçào do produiô oú.mbâràa.m, d.v.rá cdlêr .xl.ínarunt. o, dâd,ôi dê úent'íieçãoê p,ocêdêô.i., númêrodo lôtÊ, dâr. dê
Lb.i..Éo. qu.rtid.d.

do

KG

,

KG

8..r85

prcdúo.

ÍOMÁTElÍ1tlÁÍUiÁ: Tom.t.
qu.lidadê. Os p.od!tG dêEn

rn

nôtu.a, rr.scos. Não sérâo àc.ito! produtos êrtragadG,
p.so nãs .hbalaSê., .onlorhe solicitado-

ôur.h6 o! qu.

não

*

enquádr.h no pre.$o sêlêtlvo d. padrão d.

ápr.rnra.o

ÁraOOL MEsr. d. álcool, .mbd.g.m sarÉlã p.t d! 5OO ml. Ai mb.lag.ns d.v.rão sê, íntêarâr, nao se.ão.ce[.r rquela3 quê êttiv.r.m Ésaâds ou
q u.h u.r oúÍo rt.al d€ ahêràçao do produro ou .mb.l.g.ó, d.wrá .onr.. .rt.rn.m.nr. o! dad6 d. id.ntiíieção . proedêei., núrcro do lot ,
d.r. d. labrioção . qo..tij.d. do prôduro.
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ANEXO It
(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No XX/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE L|C|TAÇÃO - CPL, vincutada ao gabinete do prefeito,
instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de '1997 e suas alterações posteriores, com sede e
foro na cidade de lmperatriz/MA, na Rua Urbano Santos, no í 657, Bairro Juçara, lmperatriz
/MA, neste ato representada pelo Presidente, Sr. Bruno Caldas Siqueira Freire, brasileiro,
portador da Cédula de ldentidade no 42210795-6 e do CPF no 620j97.243-91, nomeado por
meio da Portaria no 5569, de 19 de Dezembro de 2018, publicada em 2011212018, no uso da
atribuição que lhe confere o Decreto Municipal no 27, de 04 de julho de 2014, considerando o
julgamento da licitaçáo na modalidade pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE
PREÇOS no x)d20í9 publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em XXXX, Processo
ACministrativo n' 2O.0O1.262412018, RESOLVE registrar os preços das empresas indrcadas e
qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades
cotadas, atendendo as condiçóes previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas
con;tantes na Lei no 8.666, de 2'1 de junho de 1993 e suas alteraçôes, Decreto no 7.892, de 23
de janeiro de 2068, Lei Federal no 10.520, de í7 de julho de 2002, Decreto Municipal no
02212007 , Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 2015, em conformidade com as

A

disposiçõês a seguir:

í.

DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de gêneros
alimentícios destinados a Alimentação Escolar dos alunos dos Programas PNAC, PNAB PNAE,
EJA, MAIS EDUCAçÃO E AEE das escolas/creches dos POLOS l, ll, lll, lV e V da ZONA
URBANA, especificado(s) no(s) item(ns).......... do Termo de Reíerência, anexo ldo edital de
Pregão Presencial n' 12312018, que e parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAçOES, OUANTITATIVOS E FORNECEDORES
2.1. Do quantitativo
QUANTITATIVO

o RD

QUANTITATIVO

ÓRGÃoS

ÓRGÃo NÃo

PARTICIPANTE

PARTICIPANTES

GENERO ALIMENTICIO

EM Fó- Áchocolatado em pó.
embalagem de 2009, enriquecido com Íerro. As

ACHOC OLATADO

1

embalagens deverão ser íntegras (latas, potes, pacotes
etc.), nâo serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas
ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, inÍormaÇão

nutricional, número

2

do lote, data de

3.225.20

16.126

9.675,60

48 378

fabricaçáo,

quantidade do produto. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC '12312006 - Art. 48, inciso l).
ACHOCOLATADO EM PÓ: Achocolatado em pó,
embalaqem de 200q, enriquecido com ferro AS
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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i embalagens deverão ser integras (latas. potes, pacotes
i etc.), náo serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas
ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraÇáo do
produto ou êmbalagem,
deverá conter externamente os
-io"r,t'rÉáôa"--"

]
I
I

;,;;;ér;;;, ;i;;d; ]
nutricronal. número do lote, data de fabncaçâo. I

ã";;;-;

75%)

quantidade do produto. (COTA DE
AÇÚCAR CRISTAL: AÇúcar cristal em pacotes de 1 kg.
Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente,
vedado hermeticamente. As embalagens deveráo ser
Íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem

rasgadas
alteraçáo

I

|
I

I

i

i

ou perfuradas ou qualquer outío sinal de
do produto ou embalagem, deverá conter

54.550

10 910

e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de
fabricaçáo, quantidade do produto. (COTA DE 25%,
EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 12312006 - Art. 48,
externamente os dados de identificaÇáo

inciso

].

I

I

I

AÇ CAR CRISTAL: Açúcar cristal em pacotes de 1 kg
Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente,
vedado hermeticamente. As embalagens deverão ser
integras, não serão aceitas aquelas que estiverêm
rasgadas ou perÍuradas ou qualquer outro sanal de
alteraÇáo do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identiÍicaçâo e procedência,
informaÇão nutricional, número
lote, data de
fabrica o, uantidade do
uto COTA DE 75%
ADOÇANTE DIET TICO LIQUIDO: Adoçante dietético

32 730

163.650

do

I

5

liquido

a

base de Steviosídeo embalagem de 65 ml

(conforme exigência da Lei n'12.982 de 28 de maio de
2014). As embalagens deverão ser integras. não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perÍuradas ou

qualquer outro sinal de alteraçâo do produto ou
embalagem. deverá conteÍ externamente os dados de
identrficação e procedência. informação nutricional.
número do lote, data de fabricaÇão, quantidade do

I

1

i
i
I
I

0,1 3

0,65

1368

6 840

4.102,00

20.510

6.30

31,50

i

roduto

ALHO lN NATURA: Alho in natura, cabeÇas íntegras,
dentes grandes e uniformes, Íirmes e com brilho. Náo
seÍáo aceitos produtos estragados, murchos ou que não

6

7

enquadram no processo seletivo de padrão de
qualidade O produto deveíá apresentar o peso na
embalagem conforme solicitaçáo. (COTA DE 25%,
EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 12312006 - Art. 48,

se

inciso I
ALHO lN NATURA: Alho in natura. cabeÇas Íntegras.
dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho. Não
seráo aceitos produtos estragados, murchos ou que não
se enquadram no processo seletivo de padráo de
qualidade. O produto deverá apresentar o peso na
COTA DE 75%
embala em conforme solicita
ALIMENTO COM PROTE NA ISOLADA OE SOJA EM
PÓ sABOR CHOCOLATE: Aljmento com proteína isolada

B

de soja em pó sabor chocolate rico em vitaminas e
minerais para dietas com restrição de lactose (leite de
soja) emb. lata 3009 (conforme exigência da Lei n"12.982
de 28 dê maio de 2014) As embalagens deverão ser

íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem
adas ou erfuradas ou ual uer outro sinal de

ta

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
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alteração

do produto ou

êmbalagem, deverá conter

externamente os dados de identificaçâo

informaçáo nutricional, número
fabricaÇáo, quantidade do produto.

I

10

do

I

e procedência,
lote, data de

ALIMENTO COM PROTE|NA ISOLADA DE SOJA EM
PÓ SABOR NATURAL: Alimento com proteína lsolada de
soja em pó sabor natural rico em vitaminas e minerais
para dietas com restriçáo de lactosê (leite de soja) emb.
lata 3009 (conforme exigência da Lei n'12.982 de 28 de
maio de 2014). As embalagens deverão ser íntegras, não
seráo aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
períuradas ou qualquer outro sinal de alteraçáo do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificaçáo e procedência, informaçáo

nutricional, número do lote, data de fabricaçáo,
quantidade do produto.
AMIDO DE MILHO: Amido de milho embalagem de 2009.
Cereais, Íarináceos e leguminosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios dê insetos,
livres de umidade e coloração especÍfica. A embalagem

36,90

184,50

824.60

4 123

deverá ser íntegra e conter externamente os dados de
identificação, procedência, informaçóes nutricionais,
número de lote e quantidade do produto.

I

11

ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO í: Arroz tipo 1,
classe longo fino, subgrupo polido, em pacotes de 1 Kg.
Cereais. Íarináceos e leguminosos devem estar asentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloraçáo específica. As embalagens
deverão ser íntegras, não seráo aceitas aquelas que
estrverem rasgadas ou peíuradas ou qualquer outro sinal
de alteraÇão do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identiÍicaçáo e procedência,

informaçâo nutricional, número

I

34.617

173 085

do lote, data de

fabricação, quantidade do produto. (COTA DE 25%,
EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 1231200O - Art. 48,
inciso

I

ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1: Arroz tipo 1,
classe longo fino, subgrupo polido, êm pacotes de 1 Kg.

121

Cereais, farináceos e legumanosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestÍgaos de insetos,
livres de umidade e coloraÇáo especíÍica. As embalagens
deveráo ser integras, náo serão aceitas aquelas que
estiverêm rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal

103.850

s

19.250

de alteração do produto ou embalagem, deveÍá conter
externamente os dados de identiÍicaÇão e procedência,
informaçáo nutricional, número do lote, data de
fab ric

13

fab ri

14

o

uantidade do roduto

COTA DE 75%

AVEIA EM FLOCOS FINOS: Aveia em flocos finos,
embalagem de 2009. As embalagens deverão ser
íntegras, não serâo aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteraçáo do pÍoduto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informaÇão nuÍicional, número do lote, data de
o,

824,60

4.123

15.755

78.775

uantidade do roduto

e,qrarA INGLESÂ lN NÀÍURA: gatata inglesa (Kg) ln
natura lavada. Não serão aceitas batatas estragadas,
murchas. com brotos, ou que náo sê enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos do
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - ImperatrizlMA
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e

grupo das hortaliÇas (verduras
legumes) devem
apresentar o peso na embalagem conforme solicitaÇão.
BETERRABA lN NATURA: Beterraba (Kg) ln natura Náo

I

seráo aceitos produtos estragados, murchos ou que náo
15

se

enquadram no processo seletivo dê padrão de
qualidade. O produto deverá apresentar o peso na

1

.897 00

9.48 5,00

embalaqem conforme solicitaoão.

;BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: Biscoito doce tipo
maisena. em pacotes de 4009. onde em uma porçâo de
309 contenham 2,09 de Proteínas e 4,'lg de Gorduras
16

I

totais, 0,0g de Gordura Trans. 2.1g de Gordura Saturada.
Cereais. farrnáceos e leguminosos devem estar isentos de
matéria terrosa. parasiiãs. fungos. vestigios de insetos.

llivres de umidade e coloraçáo específica.
sem sinal dê nenhum ti

17

i

de viola

3.997,60

19.988

4.60

23

Embalagem

o

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA "0" LACTOSE:
Biscoito doce tipo maisêna "0" lactose, em pacotes de
2009, onde em uma porÇão de 309 contenham 2,09 de
Proteínas e 4, 19 de Gorduras totais, 0,09 de Gordura
Trans, 2,lg de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estaÍ isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade
e coloração específica. Embalagem sem sinal de nenhum

]
I

de viola ao
BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Biscoito doce tipo Maria,

ti

em pacotes de 4009, onde em uma porção de
18

em pacotes de 4009, onde em uma porção de
19

20

2 004

10.020

6.008

30.040

309

contenha 2 g de Proteínas e 4,59 de Gorduras totais, 0,09
de Gordura Trans, 1,89 de Gordura Saturada. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de
umidade e coloração especíÍica. Embalagem sem sinal de
nenhum ti o de viola o COTA DE 75%
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE:
Biscoito doce tipo Maria sabor chocolate em pacotes de
4009, onde em uma porçáo de 309 contenham '1,89 de
Proteínas e 3,59 cle Gorduras totais, 0,09 dê Gordura

Trans, 1,59 de Gordura Saturada. Cereais, farinácêos e
leguminosos devem estaÍ isentos de matéria terÍosa,
parasitas, fungos, vestÍgaos de insetos, livres de umidade
e coloraÇão específica. Embalagem sem sinal de nenhum
ti o de viol

21

309

contenha 2 g de Proteínas e 4,59 de GorduÍas totais, 0,09
de Gordura Trans, 1,89 de Gordura Saturada. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos dê matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestigios de insetos, livres de
umidade e coloração especifica. Embalagem sem sinal de
nênhum tipo de violaÇão. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art.48 inciso I
BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Bascoito doce tipo Maria,

1.466 80

7

.334

o

BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO: Biscoito salgado
tipo Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes de
4009. onde em uma porção de 3Og contenham no minimo
2.79 de Proteinas. no máximo 5.29 de Gorduras totais ê
no máximo 3,29 de GorduÍa Saturada. Cereais, farináceos
e leguminosos devem estar isentos de matéÍia teríosa,
paÍasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade
e coloraÇão especifica. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48 inciso

i

5 666,40

l

I
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BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO: Biscoito salgado

tipo Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes dê

I

4009, ondê em uma porção de 309 contenham no mínimo

2,79 dê Proteínas, no máximo 5,29 dê Gorduras totais ê
no máximo 3,29 de Gordura Saturada. Cereais, farináceos
e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade
e coloraÇáo específica. (COTA DE 75%,)
BISCOITO SALGADO "0" LACTOSE: Biscoito salgado
"0" lactose em pacotes de 4009, onde em uma porçáo de
309 contenham no mÍnimo 2,79 de ProteÍnas, no máximo
5,29 de Gorduras totais e no máximo 3,29 de Gordura
Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de

22

23

16.998,80

11

84.994

56

,20

insetos, livres de umidade e coloraÇão êspecífica.
324

CAFÉ EM PÓ: Com selo ABIC, embalagem de 100g

24

1

.620

CARNE BOVINA MOIDA: Carne bovina de 2â qualidade
(acém, fraldinha, músculo, peito, ponta da palheta) moída,

Íesfriada, limpa, aspecto próprio
I

25

da

espécie,

não

amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio,
embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a integridade do

68.100

13 620

produto até o momento do consumo. A embalagem deverá

conter externamente

os

dados

de

identiflcaÇão,

procedência, número de lote, data de validade, carimbo
de inspeÇáo do SIM e respectivo peso em quilogramas.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - Lc
123/2006 - Art. 48 inciso I
CARNE BOVINA MOIDA: Cãrne bovina de 2" qualidade
(acém, fraldinha, músculo, peito, ponta da palheta) moída.

I

resfriada, limpa, aspecto próprio da espêcie, não
amolecida nem pegajosa, cor prôpria da espácie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor prÓprio,

26

embalada em saco plástico transparente e atÓxico, limpo,

não violado, resistente, que gaÍanta

a

integridade do

I

40 860

204.300

4 942

24.710

produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
identificaçáo,
dados
procedência, número de lote, data de validade, carimbo
de inspeÇáo do SIM e respectivo peso em quilogramas.
COTA DE 75%,
CARNE BOVINA PICADA: Carne bovina de 2" qualidade
(acém, fraldinha, músculo, peito, ponta da palheta) picada

conter externamente

de

os

resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, náo
amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor prÓprio,
embalada em saco plástico transparente e atÓxico, limpo,

27

a integridade do
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá

náo violado, resistente, que garanta

conter externamente

L

os

dados

de

identificaÇão,

procedência, número de lote, data de validade, carimbo
de inspeÇão do SIM e respectivo peso em quilogramas.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
12312006 - Art. 48, inciso l)
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CARNE BOVINA: Carne bovina de 2â qualidade (acém,

fraldinha, músculo, peito, ponta da palheta) picada
Íesfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio,
embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo,

a

não violado, resistente, que garanta

I

integridade do

14.823

74.115

22 940

114 700

23.591

117 955

2 060

10.300

produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente
dados
identificação,

os

de

procedência, número de lote, data de validade, carimbo
de inspeçáo do SIM e respectivo peso em quilogramas.

(coTA DE 75%).
CEBOLA lN NATURA: Cebola (Kg) bÍanca in natura. Náo
serão acêitos produtos estragados, murchos ou que não
29

se

enquadram no pÍocesso seletivo de padrão de
qualidade. O produto deverá apresentar o peso na
embalaqem conforme solicitaÇáo

^l

30

CENOURA lN NATURA: Cenoura (Kg) in natura. Náo
serâo aceitos produtos estragados, murchos ou que náo
se enquadram no processo seletjvo de padrâo de
qualidadê. O produto deverá apresentar o peso na
embal

31

em conforme solicita

lN NATURA: Chuchu ,n natura de primeira,
lcxuclu
e
coloraçÕes uniformes. hvres de materiarsl
Itamanho
| terrosos, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do
I manuseio e transporte inadequados. O produto deverá
I aoresentar o peso na embalaqem coníorme solicitaÇão.

COCO RALADO: Coco Íalado úmido e

I

i

tt

I

i

adoÇado

embalagem plástica de 1009. A embalagem deverá conter
32

externamente os dados de identificaçâo, procedência,
informaçÕes nutricionais, número de lote, quantidade do

360, 10

1800,50

5.468,85

27 .344,25

13 608.50

68.0042,50

produto.

ColorÍfico em pó, embalado em

coLo FICO EM P
pacotes de 50S.

A embalagem deverá constar
os
dados
de identificação e procedência,
externamente,
número de lote e quantidade do produto.

FARINHA DE MILHO FLOCADA: Farinha de milho
flocada. Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalada em
34

pacotes/sacos plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificaÇáo, procedência,
informaçôes nutricionais, número de lote, quantídade do
produto. Embalagem de 5009.

FARINHA DE TRIGO: Farinha de trigo sem fermento.
enriquecida com Íerro e ácido fôlico. embalagem de 'lkg
em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades e
umidade, não violados, resistentes. Acondicionados em
35

fardos lacrados. A embalagem deverá

conter

externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

1

.218

I

6.090

data de entrega
FEIJ
36

O COMUM TIPO

cores, embalagem
trans

Íentes

isento

Feijáo comum, tipo 1, classe

1

de

de

1kg em sacos

su

idades

e

plásticos

17

.625

88. 125

umidade. não
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violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados.

A êmbalagem deverá conter externamente os dados de
identificaçáo, procedência, número de lote, quantidadê do
produto.
I

FRANGO INTEIRO CONGELADO:

Apresentar-se

congelados, livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteÍaÇáo, odor e sabor próprios. Embalados em saco
plástico próprios da marca, atóxico, limpo, não violado,

resistente, que garanta a integridade do produto. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
idêntificaÇáo, procedência, número de lote, quantidade do

37

produto, número

do

registro

no

Ministério

21.413

107.065

64.237

321.185

6.1 01

30 505

da

Agricultura/SlF e carimbo de inspeção do SIF (COTA DE
25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art.
48, inciso l)

FRANGO INTEIRO CONGELADO:

Apresentar-se

congelados, livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteraÇão, odor e sabor própíios. Embalados em saco
plástico próprios da marca, atóxico, limpo, náo violado,

38

l

Íesistente, que garanta a integridade do produto. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do

produto, número

do

registro

no

Ministério

da

AgricultuÍa/SlF e carimbo de inspeÇão do SlF. .(COTA
75%l

FRANGO PEITO CONGELADO: ApresentaÍ-se
congelados, livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteraÇáo, odor e sabor próprios. Embalados em bandejas
de isopor plastificadas ou saco plástico próprios da marca,
20

atóxico, limpo, não violado, Íesistente, que garanta a
integridade do produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificaÇão, procedência,
número de lote, quantidade do produto, nÚmero do
registro no Ministério da Agricultura/SlF e carimbo de
inspeÇáo do SlF. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME
e EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l)

FRANGO PEITO CoNGELADO:

Apresentar-se

congelados, livre de parasitos e de qualquêr substância
contaminante que possa alterá-la ou encobriÍ alguma
alteraçáo, odor e sabor próprios. Embalados em bandejas
de isopor plastificadas ou saco plástico próprios da marca,
40

atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificaçâo, procedência,
número de lote, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de
tns
o do SIF coTA 75%
LEITE EM
INTEGRAL: Leite em pó integral,
embalagêm de 2009, com SlF, onde uma porÇão de 269

18.298

91.940

41

contenha 6,69 de ProteÍnas, 7,29 de Gorduras Totais, 4,49

13.413

67 065

de Gorduras Saturadas, 124m9 de sódio, 223 mg
cálcio e valor ene ético a artir de 129 Kcal

de
o
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As embalagens deveráo ser íntegras, não serâo aceitas
aquelas que êstiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteraçáo do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificaÇão e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP LC 123/2006 - Art. 48 inciso I
LEITE EM P
INTEGRAL: Leite em pó integral,
embalagem de 2009, com SlF, onde uma porçáo de 269

42

^l
43

contenha 6,69 de Proteínas, 7,29 de Gorduras Totais, 4,49
de Gorduras Saturadas, 124m9 de sódio, 223 mg de
cálcio e valor energético a partir de 129 Kcal por porçáo.
As embalagens deverâo ser intêgras, náo seráo aceitas

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpas firmes e
intactas, tamanhos e coloração uniformes, devendo ser
bem desênvolvidas e maduras, asenta de enfermidades,

uado.

U

de

manuseio

e

201 .'196

41.984

8.396,80

material terÍoso, umidade externa anormal, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e
inad

44

40.239.20

aquelas que estiverem Íasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sanal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificaÇão e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de fabricaÇáo e quantidade do
roduto coTA 75%
MAÇÂ NACIONAL: Maçã nacional ,, natura, com

mecânicos oriundos

tl

I

I

transporte

nidades a roximadas a 100

MACARRÀO ESPAGUETTE: Macarrão de sêmola tipo
Espaguete, enrjquecido com ferro e ácido Íólico, em
pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração
espeeifica. As embalagens deverão ser lntegras, náo
serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraÇão do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificaÇão e procedência, informação
nuÍicional, número do lote, data de fabricaÇão e

10.287 ,50

51 437 ,50

4 589

22.945

uantidade do roduto

MACARRAO PARAFUSO: Macarráo de sêmola trpo
Parafuso. ennquecido com ferro e ácido fólico. em
pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestigios de insetos, livres de umidade
coloração

e

l+s

i

I

específica. As embalagens deverão ser íntegras, não
seráo aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquêr outro sinal de alteÍação do
produto ou embalagem, deverá conter exlernamente os
dados de identificaçáo ê procedência, informaçáo
nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l)

O PARAFUSO. Macarráo de sêmola ti po
Parafuso, ênriquecido com ferro e ácido fólico, em
pacotes de 5009. Cereais, faranáceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestí ios de insetos livres de umidade e co
o

I
I

MACA

46
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específica. As embalagens deverão ser íntegras, não
serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraçáo do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de jdentificaÇão e procedência, informaçáo
nutricional, número do lote, data de fabricação e

i

quantidade do produto. (COTA DE 75%)

I

47

I

MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL:
Margarina vegetal cremosa com sal, 60% de lipidios,
embalagem potes plásticos de 2509. As embalagens
deverâo ser íntegras, não serão aceatas aquelas que

I

estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal
de alteraÇão do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados dê idêntiÍicação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação
e quantidade do produto.
MILHO PARA CANJICA AMARELO: Milho para canlica
amarelo, grupo especial, subgrupo despeliculado, classe
amarela, tipo 1 em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e

I

I

leguminosos devêm estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestÍgios de insetos, livÍes de umidade
coloraÇão específica. As embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem

e
48

31.003,75

6.200,7 5

I

4.679

2

3.3 95

rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteraÇão do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de Íabricação
e quantidade do produto.

LEO DE SOJA
leo de soja, garrafa PET de 900 ml,
que contenha no máximo 9% de gorduras saturadas por
porção. As embalagens deveráo sêr integras, náo serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadâs ou perfuradas ou
49

de

do

i
I

produto ou
êmbalagem. deverá conter externamente os dados de
identificaçào e procedêncra. informaÇão nutricional. '
número do lote, data de fabricação e quantidade do'
qualquer outro sinal

alteração

18 015

90.075

48.938.22

244.691,10

I

i

produto.

]

50

OVO DE GALINHA: Ovo de galinha, branco tipo extra,
fresco, limpo, pesando aproximadamente 609 cada,
acomodado em bandejas de papeláo, acondicionadas em
caixas lacradas, limpas, secas, não vaoladas, resistentes,
que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número de lote,
data de embalagem, data de validade, condiçôes de
armazenamento, quantidade do produto, número do
Registro no Manisterio da Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo
de inspeçâo do SlF.
P

O

FRANC

S:

Produto

a

base de farinha de trigo

especial, fermento, ovos, gordura hidrogenada ou banha,
contendo reÍorçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó
51

integral de origem animal. Embalagem: deverá ser
acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente
e Íansparente etiquetados com peso, data de produçáo e
validade; Unidades aproximadas a 509.
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz,'MA
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P O MASSA FINA: Produto a base de farinha de trigo
especial, fermento, ovos, gordura hidrogenada ou banha,
contendo reforçador, aÇúca( sal, antimorfo e leite em pó

integral de origem animal. Embalagem: deverá ser
acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente
e transparente etiquetados com peso, data de produÇão e

52

10.560

52 803

validade; Unidades aproximadas a 309. (COTA DE 25o/",
EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 12312006 - AÍt. 48,

inciso l)
P O MASSA FINA: Produto a base de farinha de trigo
especial, fermento, ovos, gordura hidrogenada ou banha,
contendo reforçador, aÇúcar, sal, antimorfo e leite em pó

integral de origem animal. Embalagêm: deverá ser
acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente
e transparente etiquetados com peso, data de produçáo e
validade; Unidades aproximadas a 309. (COTA DE 75%)

I

l

31.68't.20

I

158.406

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA: Polpa de frutas
selecionadas sabor Acerola, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 0'l ano, com o registro obrigatórao no

Ministério da Agricultura PecuáÍia e Abastecimento MAPA. As embalagens deverão ser íntegras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteraçáo do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informaÇáo nutricional,
número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto. (COTA OE 25%, EXCLUSIVA PARA ÍlíE ê EPP LC 123/2006 - Art. 48, inciso l)

54

4 844

24.220

4.533,50

72.667,50

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA: Polpa de frutas
selecionadas sabor Acerola, isentas de contaminaçáo. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no

Ministerio da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As embalagens deverão ser íntegras, não serão
aceitas aquelas que estiverem íasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informaÇão nutricional.
número do lote, data de fabricação e quantidade do

55

roduto

1

COTA DE 75%

POLPA DE FRUTA SABOR GAJA: Polpa de ÍÍutas
selecionadas sabor CaJá, isentas de contaminaÇão. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no
mÍnamo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no

56

57

I

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As êmbalagens deverão ser Íntegras, não seráo
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteraçáo do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
idêntificação e procêdência, anformação nutricional,
número do lote, data de ÍabricaÇâo e quantidade do
produto. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME ê EPP LC 123/2006 - Art. 48 inc iso I
POLPA DE FRUTA SABOR GAJÁ: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajá, isentas de contaminaÇáo. A
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçam
CEP: ó5.900-505 - lmperatriz,/MA
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embalagem plástica de 5009 deve conter a validadê de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no

Ministerio da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As embalagens deverão ser Íntegras, não seráo
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perÍuradas ou
qualquer outro sinal de alteraçâo do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, inÍormação nutricional,
número do lote, data de fabÍicação ê quantidade do
produto. . (COTA DE 75%)

58

^l

59

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajú, isentas de contaminaçáo. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no
minimo 06 meses a 0'l ano, com o registro obrigatório no
Ministério da AgricultuÍa Pecuária e Abastecimento MAPA. As embalagens deverão ser íntegras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de aiteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificaçáo e procedência, informaçáo nutricional,
número do lote, data de fabricaÇão e quantidade do
produto. (COTA OE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP LC 12312006 - Art. 48, inciso l)
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU: Polpa de frutas
selecionadas saboÍ Cajú, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no
minimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As embalagens deverão ser íntegÍas, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificaçáo e procedência, informaÇão nutricional,
número do lote, data de fabracação e quantidade do

I

I

4.487

22.435

13.460

6

4.792

23 960

7.300

produto. (COTA DE 75%)

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA: Polpa de Írutas
selecionadas sabor Goiaba, isêntas de contaminaÇão. A
embalagem plástica de 5009 dêve conter a validade de no
mÍnimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
60

6'l

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As embalagens devêrão ser íntegras, não seráo
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perÍuradas ou
qualquer outro sinal de alteraÇão do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificaçâo e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto. (COTA OE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP LC 123/2006 - Art. 48, inciso l)
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
EspeciÍicação Técnica: Polpa de frutas selecionadas
sabor Goiaba, isentas de contaminaÇáo. A embalagem
plástica de 5009 deve conter a validade de no mÍnimo 06
meses a 01 ano, com o registro obrigatÓrio no Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimenlo - MAPA. As
embalagens deverão ser íntegras. nâo seráo aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteraÇáo do produto ou
embalagem, deverá conter extêrnamente os dados de
identiÍicaÇáo e procêdência, anformaçáo nqlricaonal,
Rua Urbano Santos,

1657 Bairro

I

14.375

Juçara

CEP: 65.900-505 - ImperatrizMA

71 .875
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número do lote, data de fabricaÇão

e

quantidade do

produto. (COTA DE 75%).
I

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As embalagens deverão ser íntegras, náo serão
aceltas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteraÇáo do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de fabricaÇão e quantidade do
produto. {COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP LC í 2312006 - Art. 48 inciso I
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJ : Polpa de frutas
selecionadas sabor Maracu.iá, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obÍigatório no
Ministerio da Agricultura Pecuária e Abastecamento MAPA. As embalagens deverão ser íntegras, não seíão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualqueÍ outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identaÍicaçáo e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de Íabricaçáo e quantidade do

62

63

64

POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA: Polpa de frutas
selecionadas sabor Maracujá, isentas de contaminaÇão. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no
minimo 06 meses a 0'l ano, com o registro obrigatório no

uto COTA DE 75%
PROTE|NA TEXTURTZADA OE SOJA ESCURA: Proteína
I
I texturizada de so.ia escura, apresentada em grãos com
laspecto, cor. cheiro e sabor próprios, acondicionada em
I saco plástico de 4009. transparente, isento de sujidades.
validade mÍnima de 06 mêses a partir da data

I

4.326

21 .630

12.97 5

64.87 5

I

2.721,20

13.606

8 985

44.925

22.941

114 705

2 515

12.575

;:T.i',.yri."

tl

SAL REFINADO: Sal refinado iodado em

pacotes

plásticos de 1 kg. As embalâgens deverão ser íntegras.
náo serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
65

perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificaçáo e procedência, número do lote,
data de fabricação e quantidade do produto.

66

TOMATE lN NATURA: Tomate ,, naÍura, frescos. Náo
serão aceitos produtos estragados, murchos ou que náo
se enquadram no processo seletivo de padráo de
qualidade. Os produtos devem apresentar o peso nas
êmbalagens conforme solicltado.

67

VINAGRE DE
COOL: Vinagre de álcool, embalagem
garrafa pet de 500 ml. As embalagens deveráo ser
íntegras, não seráo aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outÍo sinal de
alteraçáo do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e pÍocedência,
número do lote, data de fabricaÇâo e quantidade do
produto.

(
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2.2. Do prêço registrado, as especificações do objeto,

ã

quantidade

e as

demais

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

los FORNECEDORES REGISTRADOS
OUANI
TOTAL ZONA

N"

URBANA
(KG/UGARR
AFA

GENERO ALIMENTICIO

ORD

PET9OOML

PREÇO
UNITARIO DO

KG/L/GARRAF
A PETgOOML
(R$)

lro*,u="=oo*

I

ACHOCOLATADO EM P : Achocolatado em

pó, embalagem de 2009, enrjquecado com
ferro. As embalagens deverão ser íntegras
(latas, potes, pacotes etc.), não serão aceitas

aquelas
,|

que estiverem rasgadas

ou

perfuradas ou qualquer outro sinal de
alterâÇão do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados

3.225 20

de
procedência, informação
identiÍicaÇáo
nutricÍonal, número
lote, data de
fabricaçáo, quantidade do produto. (COTA DE
25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
123t2006 - Aá. 48 inciso I
ACHOCOLATADO EM
: Achocolatado em
pó, embalagem de 2009, enriquecido com
ferro. As embalagens deverâo ser íntegras
(latas, potes, pacotes etc ), náo seráo aceitas

e

aquelas

2

do

que estiverem rasgadas

ou

perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteraÇão do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados

9.67 5,60

de

identificaçáo e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de

fabricação, quantidade do produto. (COTA DE

75%

CAR CRISTAL: AÇúcar cristal

em
pacote
plástico, íntegro, resistênte, vedado
hermeticamente. As embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que

AÇ

pacotes

de 1 kg. Acondrcionado em

estiverem rasgadas

ou

perÍuradas

ou

qualquer outÍo sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente

os dados de identificação e

10.910,00

procedência.

informação nutricional, número do lote, data
de fabÍicação, quantidade do produto. (COTA
DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
12312006 - Att. 48 inciso I
AÇUCAR CRI STAL: Açúcar cristal em
pacotes de 'l kg. Acondicionado em pacote

plástico, íntegro, resistente,

4

vedado
hermeticamente. As embalagens deveráo ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que

estiverem rasgadas

ou

perfuradas

32.730,00

ou

qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente

os dados de

identifica

oe

rocedência,

1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - ImperatrizMA
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informaÇêo nutricional, número do lote, data
de fabricação. quantidade do produto. (COTA
DE 750Â

ADOçANTE

DIET

I

ICO

LIQUIDO:
Adoçante daetético liquido
base de
Steviosídeo embalagem dê 65 ml (conforme

a

exigência da Lei n"12.982 de 28 de maio de
2014). As embalagens deveráo ser íntegras,

I

5

náo serão aceitas aquelas que estaverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro

0, 13

sinal de alteraçáo do produto ou embalagem,

deverá conter externamente os dados de
identificaÇão e procedência, informaçâo
nutricional, número do lote, data de
Íabrica

o

uantidade do

uto

ALHO lN NATURA: Alho ln natúra, cabeças
íntegras, dêntes grandes e uniÍormes, firmes
e com bralho. Não serão aceitos produtos
6

estragados, murchos ou que náo se
enquadram no processo seletivo de padrão

1 368,00

de qualidade. O produto deverá apresentar o

peso na embalagem conforme solacitaÇáo.
(coTA DE 25%, EXCLUSTVA PARA ME e
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l).
ALHO lN NATI,fRA: Alho ,n natura, cabeças
íntegras, denté,s grandes e uniformes, firmes
e com brilho.'Não serâo acertos produtos
7

estragados. murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padÍáo

4102.0

de qualidade. O produto deverá apresentar o
peso na embalagem conforme solicitação.
COTA DE 75%

ALIMENTO COM PROTE NA ISOLADA DE

SOJA EM PÓ SABOR

8

CHOCOLATE:

Alimento com proteína isolada de soja em pó
sabor chocolate rico êm vitaminas e minerais
para dietas com restriÇão de lactose (leite de
soja) emb. lata 3009 (conforme exigência da
Lei n" 12.982 de 28 de maio de 2014). As
embalagens deveráo ser Íntegras, não seráo
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou

I

6,30

perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteração do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados

de

identificação e procedência, informaÇáo
nutricional, número do lote, data de

fa

9

bri

o,

uantidadê do roduto

ALIMENTO COM PROTE NA ISOLADA DE
SOJA EM PÓ SABOR NATURAL: AIIMENIO
com proteína isolada de soja em pó sabor
natural flco em vitaminas e minerats para
dietas com restriÇáo de lactose (leite de soja)
emb. lata 3009 (conforme exigência da Lei
n'12.982 de 28 de maio de 2014). As
embalagens deveráo ser íntegras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perÍuradas ou qualquer outro sinal de
alteraçáo do produto ou embalagem, deverá

conteÍ externamente os dados

36.90

de

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara
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identificaçáo e procedência, inÍormação
nutricional, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto.

AMIDO DE MILHO: Amido de milho
embalagem de 2009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria

terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e coloraçáo

10

específica. A embalagem deverá ser integra e
conter externamente
dados de
identificação, procedência, informações

I

l

824.60

os

nutricionais, número de lote e quantidade do
pÍoduto.

ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1:
Arroz tipo 1, classe longo fino, subgrupo
polido, em pacotes de 'l Kg. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos
matéria terrosa, parasitas, fungos,

de

^l

vestígios de insetos, livres de umidade e
coloraÇão especifica. As embalagens deverão
ser integras, não seráo aceitas aquelas que

11

ou

perfuradas ou
qualquer outro sinal de altêraÇão do produto
ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identificaÇáo e procedência,
informação nutricional, número do lote, data

estiverem rasgadas

34.617,00

de fabricação, quantidade do produto. (COTA
DE 25o/o, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
12312006 - Art. 48, inciso l).

ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1:
Arroz tipo 1, classe longo fino, subgrupo
polido, em pacotes de 1 Kg. Cereais,

I

farináceos e leguminosos devem estar asentos
matéria terrosa, parasitas, fungos,

de

vestígios de insetos, livres de umidade e
coloíação especíÍica. As embalagens deverão
ser íntegras, não serâo aceitas aquelas que

12

ou

103 850 00

perÍuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deveÍá conter externamente
os dados de identiÍicação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data

estiverem rasgadas

de fabricaÇão, quantidade do produto. (COTA

oE75%1.
AVEIA EM FLOCOS FINOS: Aveia em flocos
finos, êmbalagem de 2009. As embalagens

deverão ser ÍntegÍas, não seráo aceitas

aquelas que estiverem rasgadas
perfuradas ou qualquer ouÍo sinal

ou

de
alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente
dados de
procedência, informação
identificaçáo

13

e

nutricional, número

824,60

os
do lote, data de

fabricaÇão, quantidade do produto.

14

I

BATATA INGLESA IN NATURA: Batata
inglesa (Kg) in natura lavada. Náo serão
aceitas batatas esÍagadas, murchas, com
brotos, ou que não se enquadram no
seletivo de adráo de ualidade Os

15.755,00
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na

embalaqem conforme solicitaÇão.
BETERRABA lN NATURA: Beterraba (Kg) ,n
natura
serão aceitos produtos

Não

í5

estragados. murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrâo

1.897,00

de qualidade. O produto deverá apresentar o

16

peso na embalagem conforme solicitação.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: Biscoito
doce tipo maisena, em pacotes de 4009, onde
em uma porÇão de 309 contenham 2,09 de
Proteínas e 4,19 de Gorduras totais, 0,09 de
Gordura Trans. 2,19 de Gordura Saturada.
leguminosos devem
Cereais, farináceos
estar isentos de matéria terrosa, parasitas,
insetos. livres de
fungos, vestígios
umidade e coloraçâo especÍfica. Embalagem
sem srnal de nenhum tipo de vrolaçáo.

3 997 60

e
de

I

I

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA "0"
LACTOSE: Biscoito doce tipo maisena "0"
lactose, em pacotes de 2009, onde em uma
porção de 309 contenham 2,09 de Proteínas
e 4, 19 de Gorduras totais. 0,09 de Gordura
Trans, 2,19 de Gordura Saturada. Cereais,

4,60

I

farináceos e leguminosos devem estar isentos
matéria terrosa, paÍasitas, fungos,

I

de

vestÍgaos de insetos, livres de umidade e
coloração especÍfica. Embalagem sem sinal
de nenhum tipo de violaÇão.

18

I

BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Biscoito
doce tipo Maria, em pacotes de 4009, onde
em uma porção de 309 contenha 2 g de
Proteínas e 4,59 de Gorduras totais, 0,09 de
Gordura TÍanq 1,89 de Gordura Saturada.
CeÍeais, farináceos e leguminosos devem
estar isentos lde matéria terrosa, parasitas,

fungos, vestígios

de

2.004 00

insetos, livres de

umidade e coloraÇáo especifica. Embalagem

sem sinal de nenhum tipo de
I

19

violação.

(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso I
BISCOITO DOCE TIPO MARIA: BiSCOitO
doce tipo Maria, em pacotes de 4009, onde
em uma porÇâo de 309 contenha 2 g de
Proteínas e 4,59 de Gorduras totais, 0,09 de
Gordura Trans, 1,89 de Gordura Saturada.
Cereais, farináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa, parasitas,

fungos, vestígios

de

6 008.00

insetos, livres de

umidade e coloração específica. Embalagem
sem sinal de nenhum tipo de violaÇão. (COTA

20

DE75%
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR
CHOCOLATE: Biscoito doce tipo Maria sabor
chocolate em pacotes de 4009, onde em uma
porçáo de 309 contenham '1,89 de ProteÍnas
e 3,59 de Gorduras totais, 0,0g de Gordura
Tran s
de Gordura Saturada. Cereais
Rua Urbano Santos. 1657
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farináceos e leguminosos devem estar isentos
matéria terrosa, parasitas, fungos,

de

vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração específica. Embalagem sem sinal
de nenhum tipo de violaçáo

BISCOITO SALGADO

AMANTEIGADO:

I

Biscoito salgado tipo Cream Cracker sabor
amanteigado ern pacotes de 4009, onde em
uma porÇâo de 309 contenham no minimo
2,79 de Proteínas, no máximo 5,29 de
21

Gorduras totais e no máximo 3,29 de Gordura
Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos
devem estaT isentos de matéria terrosa,

5.ô66,40

parasitas. flfiigos. vestigios de insetos. hvres

de umidade-É coloíação êspecifrca (COTA
OE 25%, EXCLUSIVA PARA ME ê EPP - LC
123/2006 - A'rt. 48, inciso l).

I

22

BISCOITO ' SALGADO AMANTEIGADO:
Biscoito salgado tipo Cream Cracker sabor
amanteigado em pacotes de 4009, onde em
uma porçáo de 309 contenham no mínimo
2,79 de Proteinas, no máximo 5,29 de
Gorduras totais e no máximo 3,29 de Gordura
Saturada Cereais, Íarináceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres
de umidade e coloração específica. (COTA
DE75%)

16.998,80

Biscoito salgado "0" lactose em pacotes de

4009, onde em uma porÇão
23

de

309

contenham no minimo 2,79 de ProteÍnas, no
máximo 5.29 de Gorduras totais e no máximo

3,29 de Gordura

Saturada.

Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos
matéria terrosa, parâsitas, fungos,

11,20

de

vestígios de insetos, livres de umidade e
oes ecífica
CO
24

cAFÉ EM PÓ: Com selo ABIC, embalagem
de 1009.

324,00

CARNE BOVTNA MOIDA: Carne bovina de 2"
qualidade (acém, fraldinha, músculo. peito,
ponta da palheta) moída, .esfriada, limpa,
aspecto próprio da espécie, não amolecida
nem pega.iosa, cor própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacêntas. Odor

I

25

próprio, embalada em saco Plástlco
transparente e atóxico, limpo, náo violado,
resistente, que garanta a antegridadê do
produto até o momento do consumo. A

I

I

13.620,00

embalagem deverá conter externamente os
dados de identificaçâo. procedência. número

de lote, data de
inspeção

validade, carimbo

do SIM e respectivo peso

de

em
quilogramas. (GOTA DE 25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48,
inciso l)
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CARNE BOVINA MOIDA: Carne bovina de 2ô
qualidade (acém, fraldinha, músculo, peilo,
ponta da palheta) moíde, Íêsfriada, limpa,
aspêcto próprio da espécie, náo amolecida
nem pegajosa, cor própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas Odor

próprio, embalada

26

I

em saco

I

plástico

transparente e atóxico, limpo, náo violado,
resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identrficaÇão. procedência. número

40.860.00
l

de lote, data de validade, carimbo de
inspeção

do SIM e Íespectivo peso em

quilogramas. (COTA DE 75%,)

CARNE BOVINA PICADA: Carne bovina de
2" qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito,

ponta da palheta) picada rêsfriada, limpa,
aspecto próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa. cor própria da espécie. sem
manchas esverdeadas ou pardacentas Odor

próprio, embalada

I

27

I

em saco

I

plástico

transparente e atóxico, limpo, náo violado,
resistente, que garanta a integrldade do
produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter êxternamente os
dados de identificação, procedência. número

4.942.00

de lote, data de

validade, carimbo de
inspeção do SIM e respectivo peso em
quilogramas. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC 12312006 - Art. 48,
inciso l)
GARNE BOVINA: Carne bovina dê 2"
qualidade (acem, fraldinha, músculo, peito,
ponta da palheta) picada resfriada, limpa,
aspecto próprao da espécie, não amolecida
nem pegajosa, cor prÓpria da espécie. sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor

em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A
próprio, embalada

28

14.823,00

embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência. número

de lote, data de
inspeção

validade, carimbo de

do SIM e respectivo peso em

quilogramas. (COTA DE 75%)
CEBOLA lN NATURA: Cebola (Kg) bÍanca in

natura. Não serão aceitos
29

produtos
se
estragados,
enquadram no processo seletrvo de padráo
de qualidade. o produto deverá apresentar o
peso na embalagem conforme solicitaÇão

murchos ou que não

lN NATURA: Cenoura (Kg) in
natura. Não seráo aceitos produtos
estragados, murchos ou que náo se

22.940.00

CENOURA
30

enquadram no processo seletivo de padrão
de qualidade. O produto deverá apresentar o

23.591,00

peso na embalagem conforme solicitaçâo
Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara
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CHUCHU lN NATURA: Chuchu in natura de
primeira, tamanho e coloraçÕes uniformes,
livres de materiais terrosos, sem danos fisicos

3'í
I

mecànicos oriundos do manuseio e
transporte inadequados. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem conforme

e

2.060.00

solicitaÇão.

COCO RALADO: Coco ralado úmido e
adoÇado êmbalagem plástica de '1009. A
embalagem deverá conter externamente os
32

dados de identificação,

procedência,

informaçÕes nutricionais, número
quantidade do produto.

de

êõt-oníFrcÔ Enit Pó: cotoríflco em
33

360 10

lote,

pó,

embalado em pacotes de 509. A embalagem
deverá constar externamente, os dados de
identificação e procedência, número de lote e

5.468,85

quantidade do produto.

FARINHA DE MILHO FLOCADA: Farinha de
milho flocada. Flocos grandes, amarelos, sem
sal, embalada em pacotes/sacos plásticos,

transparentes, limpos,
34

náo

violados,

resistentes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,

13.608,50

procedência, informaçõês nutricionais,
número de lote, quantidade do produto.
Embalaqem de 500q.

FARINHA DE TRIGO: Farinha de trigo sem
fermento, enriquêcida com ferro e ácido
fólico, embalagem de 1kg em sacos plásticos

35

transparentes, isento de su.iidades e umidade,
não violados, resistentes. Acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamênte os dados de identificaçáo,
procedência, número de lote, quantidade do
produto.
produto deverá aprêsentar
validade minima de 06 (seis) meses a partir
da data de entreqa.
FEIJÂO COMUM TIPO 1: Feüão comum, tipo
1, classe cores, embalagem de lkg em sacos
plásticos transparentes, isento de sujidades e
violados, resistentes.
umidade,

1

.218,00

O

não

l"

17

.625.00

de lote, quantidade do produto.

FRANGO INTEIRO CONGELADO:
Apresentar-se congelados, livre de parasitos
e de qualquer substância contaminante que
possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
odor e sabor próprios. Embalados em saco

I

I

Acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificaçâo. procedência. número

37

plástico próprios da marca, atóxico, limpo,
náo violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. A embalagem deverá

conter externamente os dados

21 .413,00

de

identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número do registro no

Ministério da Aqricultura/SlF

e

carimbo de
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inspeÇâo

do SIF (COTA DE

116
CPL

25%,

EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 't2312006
- Art. 48, inciso l)
FRANGO INTEIRO CONGELADO:
Apresentar-se congelados, livre de parasitos
e de qualquer substância contaminante que
possa alterá-la ou encobrir alguma alteÍaçáo,
odor e sabor próprios. Embalados em saco
38

plástico próprios da marca, atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. A embalagem deverá

conter externamente os dados

a4.237 ,00

de

idêntificaçáo, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número do Íegistro no

Ministério da Agricultura/SlF

e

carimbo de

inspeÇáo do SlF. .(COTA 75%)

FRANGO PEITO GONGELADO: Apresentar-

se

congelados, livre

de

e

paÍasitos

de

qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrar alguma alteração, odor e
sabor próprios. Embalados em bandejas de
isopor plastificadas ou saco plástico próprios

I

da
39

marca, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do
produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da

I

6.101,00

I

Agricultura/SlF e carimbo de inspeção do SlF.

(coTA DE 25%,

EXCLUSTVA PARA ME e
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l)
FRANGO PEITO CONGELADO: Apresentar-

se

congelados, livre

de

parasitos

e

de
I

qualquer substância ôontaminante que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteraÇão, odor e
sabor próprios. Embalados em bandejas de
isopor plastificadas ou saco plástico próprios
40

da

marca, atóxico, limpo, náo violado,
resistente, que garanta a integridade do
produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SlF e carimbo de inspeÇão do

corA 75%
LEITE EM
INTEGRAL: Leite em

18298,001

SIF

pó

integral, embalagem de 2009, com SlF, onde

uma porção de 269 contenha 6,69

de

Proteínas, 7,29 de Gorduras Totais, 4,49 de

I

41

Gorduras Saturadas, 124m9 de sódio, 223
mg de cálcio e valor eneÍgético a partir de 129
Kcal por porção. As embalagens deverâo ser
íntegras, não seráo aceitas aquelas que

êstiverem rasgadas

ou

perfuradas

13.4í 3,00

ou

qualquer outro sinal de alteraçáo do produto
ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identiÍicaÇâo e procedência,
informação nutricional, número do lote, data

de

fabrica

aoe

uantidade do

roduto
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(coTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME

CPL

E

EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l)

t-etrÊ

42

eu

PÓ INTEGRAL: Leitê em

Pó

integral, embalagem de 2009, com SlF, onde
uma porção de 269 contenha 6,69 de
Proteinas, 7,29 de Gorduras Íotais, 4,49 de
Gorduras Saturadas, 124m9 de sÓdio, 223
mg de cálcio e valor energétaco a partir de '129
Kcal por porçáo. As embalagens deverão ser
íntegras, não seráo aceitas aquelas que

estiverem rasgadas

ou

peÍuradas

40.?39,20

ou

qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente

os dados de identificaçâo e

procedência,

inÍormaçáo nutricional, número do lote, data

fabricaÇâo e quantidade do produto.
(coTA 7s%)
MÀçFNACIoNAL: MaÉ nacional in natura,

de
I

com aspecto, cor. cheiro e sabor própno. com

43

polpas firmes e intactas, tamanhos e
coloraçáo uniformes, devendo ser bem
desenvolvidas e maduras, isenta de
enfermidades, material terroso, umidade
externa anormal, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte
inadequado. Unidades aproximadas a '1009.
MACARRÃO ESPAGUETTE: Macarrão de
sêmola tipo Espaguete, enriquecido com ferro
e ácido fólico, em pacotes de 5009. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos
matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração específica. As embalagens deverão
ser Íntegras, náo serão aceitas aquelas que

I

8.396,80
I

I

de

44

estiverem rasgadas

ou

perfuradas

I

10.287.50

ou

qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identjÍicaÇáo e procedência,
informação nutricional, número do lote, data
de fabricaçáo e quantidade do produto.

MACARRAO PARAFUSO: Macarráo de
sêmola tipo ParaÍuso, enriquecado com ferro e
ácido fólico, em pacotes de 5009. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos
matéria terrosa, parasitas, fungos,

de

I

vestigios de insetos, hvres de umidade e
coloraçáo específlca. As embalagens deverão
ser íntegras, não sêrão aceitas aquelas que
45

estiverem rasgadas

ou

perfuradas

ou

4.589,00

qualquer outro sinal de alteraçâo do produto
ou embalagem, deverá conter externamente

os dados de identificação e

procedência,

informação nutricional, número do lote, data

e

quantidade do produto.
EXCLUSTVA PARA ME ê
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l)

de

ÍabricaÇáo

(coTA DE 25%,

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
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PARAFUSo: Macarrão

),].t
CPL

de

sêmola tipo Parafuso, enriquecido com ferro e
ácido fólico, em pacotes de 5009. Cereais,
-ruacnnnÃo
farináceos e leguminosos devem estar isentos
matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestÍgios de insetos, livres de umidade e
coloraÇáo específica. As embalagens deverão
ser íntegras, não serâo aceitas aquelas que

de

I

46

estiverem rasgadas

ou

perfuradas

13 765.00

ou

qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter extêrnamente

os dados de identificaçáo e

procedéncia.

informação nutricional, número do lote, data

fabricação e quantidade do produto
(coTA DE 75%)
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM
SAL: Margarina vegetal cremosa com sal,
60% de lipídios, embalagem potes plásticos
de 2509. As embalagens deverão ser
Íntegras. não serão aceitas aquelas que

de

47

estiverem rasgadas

ou

peíuradas

ou

6.200,75

qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identificaÇão e procedência,
inÍormaÇão nutricional, número do lote, data
de fabricaÇáo e quantidade do produto.

MILHO PARA CANJICA AMARELO: Milho

para canjica amarelo, grupo

especial.

subgrupo despeliculado, classe amarela, tipo
'l em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria

48

terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, Iivres de umidadê e coloraÇáo
específica. As embalagens deverão ser
íntegras, náo seráo aceitas aquelas que
estiverem Íasgadas ou perfuradas ou

4.679,00

qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente

os dados de identificação e

procedência,

infoÍmação nutricional, número do lote, data
de fabricação e quantidade do produto.

gorduras saturadas
49

por

porção.

As

embalagens deverâo ser íntegras. náo serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de
altêração do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados
identificaÇão

e

-----------

---

ÓLEo DE SoJA: oleo de soja, gaÍrafa PET
dê 900 ml, que contenha no máximo 9% de

í 8.01 5,00

de

procedência, infoÍmação

nutricional, número do lote, data de fabricaÇáo
e quantidade do produto.

OVO DE GALINHA: Ovo de galinha, branco

tipo extra, fresco, limpo,
50

pesando

aproximadamente 609 cada, acomodado em
bandeJas de papelão, acondicionadas em
caixas lacradas, limpas, secas, não violadas.

48.938,22

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
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resistentes, que garantam

a

integrldade do

produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identaficaçâo e procedência, número
de lote, data de embalagem, data de validade,
condiçÕes de armazenamento, quantidade do

produto, número do Registro no Ministério da
Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo de inspeção
do SlF.

O FRANC S: Produto a base de farinha
de trigo especial, Íermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reforçador,
P

51

52

53

aÇúca( sal, antimorfo e leite em pó integral de
origem animal. Embalagem: deverá ser
acondicionados em sacos de polietileno
atóxico, resistente e transparente etiquetados
com peso, data de produção e validade,
Unidades aproximadas a 509.
P O MASSA FINA: Produto a base de
farinha de trigo especial, fermento, ovos,
gordura hidrogenada ou banha, contendo
reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em
pó integral de origem animal. Embalagem:
deverá ser acondicionados em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente
etiquetados com peso, data de produção ê
validade; Unidades aproxrmadas a 309.
(coTA DE 25%, EXCLUSTVA PARA ME ê
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l)

PAO MASSA FINA: Produto a base de
Íarinha de trigo especial, fermento, ovos,
gordura hidrogenada ou banha, contendo
reforçado( açúcar, sal, antimorfo e leite em
pó integral de origem animal. Embalagem:
deverá ser acondicionados em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente
etiquetados com peso, data de produÇâo e
validadê; Unidades aproximadas a 309.
(coTA DE 7s%)
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA:
Polpa de frutas selecionadas sabor Acerola,
rsentas de contaminaÇáo. A embalagem

805

10 560.60

3'1.681 ,20

plástica de 5009 deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro

obrigatório no Ministério da Agracultura
Pecuária e Abastecimento - MAPA. As
54

embalagens deveÍão ser integras. náo serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou

perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteraçáo do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados
identificaÇão

e

4.844.00

de

procedência, inÍormação

nutricional, número do lote, data de fabricaÇão
25%,
EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC '12312006
- Art. 48, inciso l)

e quantidade do produto. (COTA DE

1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - lmpcratrizMA
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POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA:
Polpa de frutas selecionadas sabor Acerola,
isentas de contaminaÇâo. A embalagem

I

plástica de 5009 deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro
Ministério da Agricultura
obrigatório
MAPA. As
Abastecimento
Pecuáraa
embalagens deveráo ser íntegras, não seráo

e

55

no

-

'14.5

33,50

aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
pêrfuradas ou qualquer outro sinal dê
alteração do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados

e

identificaçáo

de

procedência, inÍormação

nutricional, número do lote, data de fabricação
e quantidade do produto. (COTA DE 75%)
POTPA DE FRUTA SaeOn ca..,Á: Polpa de

Írutas selecionadas sabor Cajá, isentas de
contaminação. A embalagem plástica de 5009

deve conter

a

validade de no mínimo 06

meses a 01 ano, com o registro obrigatório no

Ministerio

da

Agricultura Pecuária

e

Abastecjmento - I\4APA. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas
56

aquelas que estiverem rasgadas
perfuradas ou qualquer outro sinal

ou

conter externamente os dados

de

4

487 ,00

de
alteração do produto ou embalagem, deverá

identificaçáo

e

procedência, informação

nutricional, número do lote, data de fabricação
25%,
EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 12312006
- Art. 48, inciso l)
POLPA DE FRUTA SABOR CAJA: Polpa de

e quantidade do produto. (COTA DE

frutas selecionadas sabor CaJá, isentas de
contaminação. A embalagem plástica de 5009

deve conter

a

validadê de no mínimo 06

meses a 01 ano, com o registro obrigatóÍio no

Ministério

57

da

Agricultura Pecuária

e

Abastecimento - MAPA. As embalagens
deverão ser íntegras, nâo seráo aceitas

que
perfuradas ou

aquelas

estiverem rasgadas
qualquer outro sinal

13.460,00

ou

de

alteraçáo do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados
identaficaçáo

e

de

procedência, infoÍmação

nutricional, número do lote, data de fabricação
COTA DE 75%
e uantidade do rod uto
POLPA DE FRUTA SABOR CAJ : Polpa de

frutas selecionadas sabor Cajú, isentas de
contaminação. A embalagem plástica de 5009

I

a

validade de no mínimo 06
meses a 01 ano, com o registro obrigatório no

deve conter
58

Ministério

da

Agricultura Pecuária

e

Abastecimento - MAPA. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas

que estiverem rasgadas

ou

conteÍ externamente os dados

dê

aquelas

4.487 ,00

perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteraçáo do produto ou embalagem, deverá
Rua Urbano Santos. 1657 - Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - ImpeÍatrizlMA
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identificação

e

e

do produto. (COTA DE

CPL

procedência, inÍormação
nutricional, número do lote, data de fabricaçáo
quantidade

25%,

EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 12312006
- Art. 48, inciso l)
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU: Polpa de
frutas selecionadas sabor CaJú, isentas de
contaminaçáo. A embalagem plástlca de 5009

deve conter

a

validade de no mínimo 06

meses a 01 ano, com o registro obrigatÓrio no
Agricultura Pecuária e
Ministério
MAPA. As embalagens
Abastecimento
náo seráo aceitas
íntegras,
deverão ser

da

59

-

que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de

í 3.460,00

aquelas

alteração do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados
identafacaÇão

e

pÍocedência,

de

informaÇão

nutricional, número do lote, data de fabricaçáo
e quantidade do produto. (COTA DE 75%)

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA: Polpa
de frutas selecionadas sabor Goiaba, isentas
de contaminaÇão. A embalagem plástica de
5009 deve conter a validade de no mínimo 06
meses a 01 ano, com o registro obrigatório no

Ministério

da

Agricultura Pecuária

e

Abastecimento - MAPA. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas
60

que estiverem rasgadas

ou

conter externamentê os dados

de

aquelas

perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteraÇão do produto ou embalagem, deverá

identificação

e

4.792,00

procedência, informação

nutricional, número do lote, data de fabricaçáo
quantidade do produto. (COTA DE 25%,
EXCLUSIVA PARA ME e EPP. LC 12312006
- Art. 48, inciso l)
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor Goiaba, isentas de
contaminaÇão. A embalagem plástica de 5009

e

deve conter

a

validade de no mínimo 06

meses a 01 ano, com o registro obrigatÓrio no
Ministério
Agricultura Pecuária e
MAPA. As embalagens
Abastecimento
deverão ser Íntegras, náo serâo aceitas

da

61

-

que estiverem rasgadas

ou

conter externamente os dados

de

aquelas

1

4.375,00

perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteraçáo do produto ou embalagem, deverá

identificaçáo

e

procedência, informaçáo

nutricional, número do lote, data de fabricaÇão
uantidade do roduto coTA oE 7s%

e

POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJ
oz

Polpa de frutas selecionadas sabor Maracujá,
isentas de contaminaÇão. A embalagem
plástica de 5009 deve conter a validade de no
mínimo 06 mêses a 0'l ano, com o registro
ricultura
Ministério da
obr atôrio

4.326.00

no
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CPL
Pecuária

e

Abastecimento

-

MAPA. As

embalagens deveráo ser integras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteraçáo do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados
identificaçâo

e

de

procedência, informação

nutricional, número do lote, data de fabricaÇão

quantidade do produto. (COTA DE 25%,
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 12312006

e

inciso I
Art.
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJ A:

-

Polpa de frutas selecionadas sabor Maracujá,
embalagem
isentas de contaminagão.
plástica de 5009 deve conter a validade de no
minimo 06 meses a 01 ano, com o registro
Ministêrio da Agricultura
obrigatório
MAPA. As
Abastecimento
Pecuária
embalagens deveráo ser íntegras, não serão

A

e

63

no

-

12 975.00

aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualqueÍ outro sinal de
alteraçâo do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados
identificação

e

de

procedência, informação

nutricional, númêro do lote, data de fabricaçáo
ê quantidade do produto. (COTA DE 75%)

PROTEINA TEXTURIZADA OE SOJA
ESCURA: Proteína texturizada de soja

escura, apresentada em grãos com aspecto,

ê sabor próprios, acondicionada
em saco plástico de 4009, transparente,
cor, cheiro

64

2.721 ,20

isento de su.iidades, com data de validade
mínima dê 06 meses a partir da data de

entrega.

65

SAL REFINADO: Sal refinado iodado em
pacotes plásticos de'1 kg. As embalagens
deverão ser Íntegras, náo serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualqueÍ outro sinal de
alteração do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados
identificaçâo

e

8 985,00

de

procedência, número do lote,

data de fabricaÇão e quantidade do produto.

lN NATURA: Íomate in natura,
frescos. Náo seráo aceitos produtos
TOMATE
bb

estragados. muÍchos ou que náo se
enquadram no processo seletivo de padÍáo

22.941,00

de qualidade. Os produtos devem apresentar

I

o peso nas embalagens conforme solicitâdo.

67

VINAGRE DE ÁLCOOL: vinagre de álcool,
embalagem garrafa pet de 500 ml. As
embalagens deverào ser Íntegras, náo serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer ouÍo sinal de
alteraçáo do produto ou embalagem, deverá

conter externamente os dados

2.515,00

de
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CPL

identificação

e

procedência, número do lote,

data de fabricaçáo e quantidade do produto.

2.2. Os dados do(s) fornecedor(es) classificados são os que seguem

EMPRESA FORNECEDORA
CNPJ n"

Razâo Social

Cidade

CEP

UF:

Telefone

Fax

Endereço Eletrônico

Representante

RG n"

urgao

CPF n"

Expedidor/UF
Telefone

Celular:

Endereço Eletrônico

2.3 ORGAO(S) PARfl CTPANTE(S)
Secretaria Í\Iunicipal de Educação

N"
ORD

GENERO ALIMENTICIO

QUANT.
SEMED

APRES

QUANT.
TOTAL

ACHOCOLATADO EM PO: Achocolatado
em pó, embalagem de 2009, enriquecido
com ferro. As embalagens deverão ser
integras (latas, potes, pacotes etc.), náo

I

seráo aceitas aquelas que

estiverem

rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
1

sinal de alteraçáo do produto

ou

3 225,20

KG

embalagem, deverá conter externamente os

dados

e

de

procedência,
identiflcaÇão
informaÇão nutricional, númeío do lote, data
de fabricaçáo, quantidade do produto.
(coTA DE 25%, EXCLUSTVA PARA ME e
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l).
ACHOCOLATADO EM PÓ: Achocolatado

2

em pó, êmbalagem de 2009, enriquecado
com ferro. As embalagens deveráo ser
Íntegras (latas, potes, pacotes etc.), não
serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou pêrfuradas ou qualquer outro
sinal de alteraÇão do produto ou

I

KG

9.675,60

I

embalagem, deverá conter externamente os

dados

de

identiflcação

e

procedência,

informação nutricional, número do lote, data
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
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CPL
fabÍicaçáo. quanttdade do produto
oe 7 5%)
] {corn
AÇUCAR CRISTAL: Açúcar cristal em
pacotes de 1 kg. Acondicionado em pacote

de

plástico, integro, resistente, vedado
hermeticamente. As embalagens deveráo

ser integras, não serão aceitas aquelas que

estiverem rasgadas
3

4

ou

perfuradas ou

qualquêr outro sinal de alteraÇão do produto
ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência,
informaçâo nutricional, número do lote, data
de fabricação, quantidade do produto.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l).
AçUCAR CRISTAL: Açúcar cristal em
pacotes de 1 kg. Acondicionado em pacote
plástico, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente. As embalagens deverão
ser íntegras, não seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteraÇão do produto
ou embalagem, deverá conter externamênte
os dados de identrficação e procedência,
informaÇão nutricional, número do lote, data
de fabricaçáo, quantidade do produto.
(coTA DE 75%)
ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO:
base de
Adoçante dietetico liquido
Steviosídeo embalagem de 65 ml (conforme
exigência da Lei n'12.982 de 28 de maio de
2014). As embalagens deveráo ser íntegras,
não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perÍuradas ou qualquer outro

0.91 0,00

KG

1

KG

32.730,00

L

0,1 3

KG

1.368,00

KG

4102,0

a

5

sinal de alteração do produto

ou

embalagem, deverá conter externamente os

6

e

de identificaçáo procedência,
informaÇáo nutricional, número do lote, data
de fabricaÇáo, quantidade do produto.
ALHO lN NATURA: Alho m natura, cabeças
íntegras, dentes grandes e uniformes, firmês
e com brilho Náo serão aceitos produtos
estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo selêtivo de padÍáo
de qualidade. O produto deverá apresentar
o peso na embalagem conforme solicitaÇão.
dados

(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e
EPP - LC '12312006 - AÉ. 48, inciso l).
ALHO lN NATURA: Alho ln natura, cabeÇas
Íntegras, dentes grandes e uniformes, firmes
produtos
estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão
de qualidade. O produto deverá apresentar
o peso na embalagem conforme solicitação.
(coTA DE 75%).
ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE
SOJA EM PÓ SABOR CHOCOLATE:
Alimento com proteina isolada de sola em

e com brilho. Náo serão aceitos

7

la

I

KG

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatrizi MA
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I

pó sabor chocolate rico em vitaminas e
minerais para dietas com restrição de
lactose (leite de soja) emb. lata 3009
(conforme exigência da Lei n"12.982 de 28
de maio de 2014). As embalagens deveráo
ser íntegras, não seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteraçáo do produto
ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identificaçáo e pÍocedência,
informação nutricaonal, número do lote, data
uto
de fabrica
uantidade do
ALIMENTO COM PROTE NA ISOLADA DE
SOJA EM PÓ SABOR NATURAL: AIiMENIO
com pÍoteÍna isolada de soja em pÓ sabor
natural Íico em vitaminas e minerais para
dietas com restriÇáo de lactose (leite de
soja) emb. lata 3009 (conforme exigência da
Lei n"12.982 de 28 de maio de 2014). As

embalagens deverão

ser

íntegras. não

seráo aceitas âquelas que
Íasgadas ou

I

36.90

KG

estiverem
perfuradas ou qualquer outro

sinal de alteraÇão do pÍoduto

ou

embalagem, deverá conter externamente os

dados

de

identificaÇão

e

I

procedência,

informação nutricional, número do lote, data
de fabricaÇão, quantidade do produto.

AMIDO DE MILHO: Amido

de

milho

embalagem de 2009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria
10

terrosa, parasitas, fungos, vestigios de
Insetos, lavres de umidade e coloraÇão
especÍfica. A embalagem deverá ser íntegra
conter externamente
dados de
identificação, procedência, inÍormações
nutricionais, número de lote e quantidade do
produto.

e

KG

824,60

KG

34.617
.OO

os

ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1:
Arroz tipo 1, classe longo fino, subgrupo
polido, em pacotes de 1Kg. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar

11

isentos de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de
umidade e coloraçâo específica. As
embalagens deveráo ser íntegras, não
seráo aceitas aquelas quê estiverem
Íasgadas ou perfuradas ou qualquer outro

sinal de alteÍaçâo do produto

ou

embalagem, deverá conter externamente os

identificaÇáo e procedência,
informação nutricaonal, número do lote, data
de fabricação, quantidadê do produto.
(COTA DE 257o, EXCLUSIVA PARA ME e
EPP - LC '123t2006 - An 48 inciso
ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1:
Arroz tipo 1, classe longo fino, subgrupo
polido, em pacotes de 1 Kg Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar

dados

de

I

I

12

isentos

de

matéria terrosa,

KG

103.850,00

parasitas,

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
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E

ESTADO DO MARANHÃO

*.,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMTSSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

CPL
fungos, vestÍgios de insetos, livres de
umidade e coloração específica. As
embalagens deverào ser integras, não
serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter êxternamente os

dados

de

identificaÇão

e

procedência,

informaçáo nutricional, número do lote, data

de

fabÍicação, quantidade

do

produto.

COTA DE 75%

13

AVEIA EM FLOCOS FINOS: Aveia em
flocos finos, embalagem de 2009. As
embalagens deveráo ser Íntegras. não
seráo aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteraÇáo do produto ou

KG

824.60

KG

15.755,00

embalagem, deverá conter externamente os

dados

de

identificaÇão

e

procedência,

informação nutricional, número do lote, data
de fabricaÇão, quantidade do produto.

14

BATATA INGLESA lN NATURA: Batata
inglesa (Kg) in natura lavada. Não serão
aceitas batatas estragadas, murchas, com
brotos, ou que não se enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade.

Os

produtos

(verduras

e

do

grupo das

hortaliças

legumes) devem apresentar o

peso na embalagem conforme solicitaçáo.
BETERRABA lN NATURA: Beterraba (Kg)
natura. Não seráo aceitos produtos
estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão
de qualidade. O produto deverá apresentar
o peso na embalagem conforme solicitaÇão.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: Biscoito
doce tipo maisena, em pacotes de 4009,
onde em uma porção de 309 contenham
2,09 de Proteínas e 4,19 de Gorduras totais,
0,09 de Gordura Trans.2,1g de Gordura
Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade
coloração
específica. Embalagem sem sinal de
nenhum ti o de viola

in

15

16

KG

j

18e700

I

KG

3 997,60

KG

4.60

e

17

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA "0"
LACTOSE: Biscoito doce tipo maisena "0"
lactose, em pacotes de 2009, onde em uma
porção de 30g contenham 2,09 dê Proteínas
e 4,'19 de Gorduras totais, 0,09 de Gordura
Trans, 2,19 de Gordura Saturada. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar

isentos de matéria teÍrosa, parasitas,
fungos, vestÍglos de insetos, livres de

umadade

e

coloraçáo

especifica.

Embalagem sem sinal de nenhum tipo de
vto

o

Rua Urbano Santos, I657 Bairro Juçala
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BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Biscoito

18

doce tipo Maria, em pacotes de 4009, onde
em uma porçâo de 309 contenha 2 g dê
Proteínas e 4,5g de Gorduras totais, 0,09 de
Gordura Trans, 1,89 de Gordura Saturada.
Cereais, faÍináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa, parasitas,

fungos, vestigios

umidade e

de

I

KG

I

2 004,00

insetos, livres de

coloração

especÍfica.

Embalagem sem sinal de nenhum tipo de

violaçâo. (COTA OE 25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC 12312006 - Art. 48,
inciso l).
BISCOITO DocE TIPO MARIA: Biscoito
doce tipo Maraa, em pacotes de 4009, onde
em uma porção de 309 contenha 2 g de
Proteinas e 4,59 de Gorduras totais, 0,09 de
10

Gordura Trans, '1,89 de Gordura Saturada.
Cereais, faÍináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa, parasitas,

fungos, vestígios

umidade e

de

KG

6 008,00

KG

1.466,80

insetos, livres de

coloração

especifica.

Embalagem sem sinal de nenhum tipo de
violação. (COTA DE 75%).

20

BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR
CHOCOLATE: Biscoito doce tipo Maria
sabor chocolate em pacotes de 4009, onde
em uma porçáo de 309 contenham 1,89 de
Proteínas e 3,59 de Gorduras totais, 0,09 de
Gordura Trans. 1,59 de Gordura Saturada.
Cereais, farináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de

umidade e

coloração

específica.

Embalagem sem sinal de nênhum tipo de

I

violaÇão.

BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO:
Biscoito salgado tipo Cream Cracker sabor
amanteigado em pacotes de 4009, onde em
uma porção de 309 contenham no mÍnimo
2,79 de Proteínas, no máximo 5,29 de
no máximo 3,29 de
Gorduras totais
Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestÍgios de

e

21

5.666,40

KG

insetos, livres de umidade e coloraÇáo
especifica. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC 123t2006 - Art. 48,
inciso l).

BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO:

I

Biscoito salgado tipo Cream Cracker sabor
amanteigado em pacotes de 4009, onde em
uma porçáo de 309 contenham no mínimo
22

2,79 de Protêínas, no máximo 5,29 de
Gorduras totais e no máximo 3,29 de
Gordura Saturada. Cereais. farináceos e

KG

16 998,80

leguminosos devem estar isentos de matéria

terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e coloração
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - lmperatriz/MA
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CPL
específica. (COTA DE 75%,)

BISCOITO SALGADO

"0"

LACTOSE:

Biscoito salgado '0" lactose em pacotes de

4009, onde em uma porÉo

de

309

contenham no mínimo 2,79 de ProteÍnas, no

l3

máximo 5,29

de Gorduras totais e

e
de

fungos, vestígios
umidade e co

1,0

no

máximo 3,29 de Gordura Saturada. Cereais,
leguminosos devem estar
farináceos
isentos
matéria terrosa, parasitas,

KG

11,20

KG

324.00

KG

13.620.00

KG

40.860.00

de insetos, livres de
oes ecífica

cAFÉ EM PÓ: Com selo ABIC, embalagem
de 1009.
CARNE BOVINA MOIDA: Carne bovina de

2'

25

26

qualidade (acém, ÍÍaldinha, músculo,
peito, ponta da palheta) moída, resfÍiada,
limpa, aspecto próprio da espéciê, não
amolecida nem pegajosa, cor própria da
espécie, sem manchas esverdeadas ou
pardacêntas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparênte e atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem devêrá conter
externamente os dados de identjficaçáo,
procedência, número de lote, data de
validade, carimbo de inspeÇão do SIM e
respectivo peso em quilogÍamas. (COTA DE
25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - Lc
'12312006 - Art. 48, inciso l).
CARNE BOVINA liOlDA: Carne bovina de
2a qualidade (acém, fraldinha, músculo,
peito, ponta da palheta) moída, resfriada,
limpa, aspecto próprio da espécie, náo
amolecida nem pegajosa, cor própria da
espécie, sem manchas esverdeadas ou
pardacentas. Odor próprio, êmbalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificaçâo,
procedência, número de lote, data de
validede, cerimbo de inspeçáo do SIM e
respectivo peso em quilogramas. (COTA DE
75%,1

CARNE BOVINA PIGADA: Carne bovina de

2a qualidade (acém, fraldinha, músculo,
peito, ponta da palheta) picada resfiiada,

27

limpa, aspecto próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa, cor própria da
espécie, sem manchas esverdeadas ou
pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo,
não vlolado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do
consumo. A embalaqem deverá conter

KGI

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - ImperatriziMA
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externamente os dados de ident ificação,
procedência, número de lote, data de
validade, carimbo de inspeÇão do SIM e
respectivo peso em quilogramas. (COTA
DÊ 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP LC 123/2006 - Art. 48 inciso I
CARNE BOVINA: Carne bovina de 2"
qualidade (acém, Íraldinha, mÚsculo, peito,
ponta da palheta) picada resÍÍiada, Iimpa,
aspecto próprio da especie, náo amolecida
nem pega.iosa, cor prÔpria da êspécie. sem
manchas esverdeadas ou pardacentas.
Odor próprio, embalada em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificaÇão, procedência,
número de lote, data de validade, carimbo
de inspeção do SIM e respectivo peso em
quilogramas. (COTA DE 75%).
CEBOLA lN NATURA: Cebola (Kg) branca

I

KG

14.823.00

KG

22.940.00

KG

23.591,00

KG

2 060.00

KG

360,1 0

? ,tct
CPL

in

29

natura. Não serão aceitos produtos
estragados, murchos ou que não se
enquadram no pÍocesso seletivo de padrão
de qualidade. O produto deverá apresentar
o peso na embalagem conformê solicitaçáo

CENOURA lN NATURA: Cenoura (Kg) ,n

natura. Não serão aceitos
30

31

32

produtos

estragados. muÍchos ou que náo se
enquadram no processo seletivo de padráo
de qualidade. O produto deverá apresentar
o peso na embalagem conforme solicitação
CHUCHU lN NATURA: Chuchu ln natura de
primeira, tamanho e coloraçÕes uniformes,
livres de materiais terrosos, sem danos
físicos e mecànicos oriundos do manuseio e
transporte inadequados. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem conforme
solicita ao
COCO RALADO: Coco ralado úmido e
adoçado embalagem plástica de 1009. A
embalagem deverá conter externamente os
identificação, procedência,
dados

de

informaÇões nutricionais, número

de

lote,

quantidade do produto.

COLoRíFICO EM PÓ: Colorífico em
33

34

pó,

embalado em pacotes de 509. A embalagem
deverá constaÍ externamente, os dados de
identificaÇâo e procedência, número de lote
e quantidade do produto.
FARINHA DE MILHO FLOCADA: Farinha
de milho flocada. Flocos grandes, amarelos,
sem sal, embalada em pacotes/sacos

plásticos, Íansparentes, limpos,

não

5.468,85
I

KG

'1

3.608,50

violados, resistentes. A embalagem deverá

conter externamente

os dados

de

identificação, procedência, informaçôes
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz,'MA
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CPL
nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. Embalagem de 5009.

FARINHA DE TRIGO: Farinha de trigo sem
fermento, enriquecida com ferro e ácido
fólico, embalagem de 1kg em sacos
plástjcos transparentes, isento de suJidades

e

35

umidade, náo violados, resistentes.

Acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os

dados de idêntificação,

KG

1

.218,00

procedência,

número de lote, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data
en

de
I

a

FEIJ O COMUM TIPO 1: Feijão comum
tipo 1, classe cores, embalagem de 1kg em
sacos plásticos transparentes, isento de

sujidades
Jt)

e

umidade,

não

violados,

resislentes. Acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,

KG

17 625.00

KG

21 413,00

KG

64.237 00

KG

6.101,00

procedência, número de lote, quantidade do
roduto

FRANGO INTEIRO

CONGELADO:

ApresentaÊse congelados, livre dê parasitos
e de qualquer substância contaminante que
possa alterá-la
encobrir alguma
alteraçáo, odor e sabor próprios. Embalados
em saco plástico próprios da marca, atÓxico,
limpo. não violado, resistente, que garanta a
produto.
integridade
embalagem

ou

37

A

do

deverá conter externamente os dados de
identificaçáo, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número do registro
no Ministérjo da Agricultura/SlF e carimbo
de inspeÇão do SIF (COTA OE 25%,
EXCLUSIVA PARA ME e EPP . LC
12312006 - Art. 48, inciso I
FRANGO INTEIRO CONGELADO:
ApresentaÍ-se congelados, livre de parasitos
e de qualquer substância contaminante que

possa alterá-la

ou

encobÍir

alguma

alteraÇão, odor e sabor próprios. Embalados
38

em saco plástico próprios da marca, atóxico,
limpo, não violado, resistente, que garanta a
produto.
embalagem
intêgridade

A

do

deveÍá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número do registro
no Ministério da Agricultura/SlF e carimbo
de ins

do SIF

coTA75%

FRANGO PEITO
39

CONGELADO:

Apresentar-se congelados, livre de parasitos
e de qualquer substância contaminante que
possa alterá-la
encobrir alguma
alteração, odor e sabor próprios. Embalados
em bande.ias de isopor plastificadas ou saco
plástico próprios da marca, atóxaco, limpo,
não violado, resistente, ue aranta a

ou

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - ImperatrizlMA
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CPL
integridade do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lotê,
quantidade do produto, nÚmero do registro
no Minastério da Agricultura/SlF e carimbo
de inspeÇão do SlF. {coTA DE 25o/",
EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
123/2006 - Art. 48 inciso I
FRANGO PEITO CONGELADO:
Apresentar-se congelados, livre de parasitos
e de qualquer substância contaminante que

possa alterá-la

ou

encobrir

I

alguma

alteraÇão, odor e sabor próprios. Embalados
40

em bandejas de isopor plastificadas ou saco
plást'co próprios da marca, atóxico, limpo,

não violado, resistente, que garanta

a

KG

18.298.00

KG

1

integridade do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número do registro
no lvlinistério da Agricultura/SlF e carimbo
de inspeeâo do SlF..(COTA 75%)

LÉrÍÉ eru Pó TNTEGRAL: Leite em pó
integral, embalagem de 2009, com SlF,

onde uma porçáo de 269 contenha 6,69 de
Proteínas, 7.29 de GoÍduras Totais, 4,49 de
Gorduras Saturadas, 124m9 de sódio, 223
mg de cálcio e valor energético a partir de

41

129 Kcal por porção. As embalagens
deverão ser Íntegras, náo serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de

3.4't 3,00

alteração do produto ou êmbalagem, deverá
dados de

os
nutricional, número do lote.

conter externamente
identificaÇáo

e

procedência, informaÇão

data

de

fabricaçáo e quantidade do produto. (COTA
DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP LC 12312006 - Art. 48, inciso l)

LEITE EM PO INTEGRAL: Leite em pó
integral, embalagem de 2009, com SlF,
onde uma porção de 269 contenha 6,69 de
Proteinas, 7,29 de Gorduras Totais, 4,49 de
Gorduras Saturadas, 124m9 de sódio, 223
mg de cálcio e valor energético a partiÍ de
42

129 Kcal por porÇão. As embalagens
deverão ser íntêgras, não seráo aceitas

que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de

aquelas

,,

I

alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente
dados de
procedência, inÍormação
identiÍicaÇão
lote, data de
nutricional, número
fabricaÇão e quantidade do produto. .(COTA

ê

40.239.20

K(J

os
do

I

75%l
43

MAÇÃ NACIONAL: MaÇã nacional ln
natura, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, com polpas firmes e intactas,
tamanhos

e

KG

8.396,80

coloração uniÍormes, devendo
Rua Urbano Santos, 1657 Bairo Juçara
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CPL
ser bem desenvolvidas e maduras, isenta de
enfermidades, material terroso, umidade
sujidades,
externa anormal, isenta
parasitas
larvas, sem danos físicos e
manuseio e
Ínecànicos oriundos
transporte inadequado. Unidades
a
imadas a 10
MAõÀnnÀo ESPAGUETTE: Macarrão de
sêmola tipo Espaguete, enriquecido com

de

e

I

de

ferro e ácido fólico, em pacotes de 5009.
Cereais, farináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios dê insetos, livres de

44

e

coloração específica. As
deveráo
ser íntegras, não
embalagens
seráo aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou
umidade

KG

10.287,50

KG

4.589,00

KG

13.765,00

KG

6.200,75

embalagem, deverá conter externamente os
procedência,
dados de identificaçáo
informaÇão nutricional, número do lote, data
de fabricaÇão e quantidade do produto.

e

MACARRÃO PARAFUSO:

MACATTãO dE

sêmola tipo ParaÍuso, enriquecido com ferro
e ácido fólico, em pacotes de 5009. Cereais,
farináceos
leguminosos devem estar
isentos
matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestÍgios de insetos, livres de
umidade
coloraÇão específica. As
embalagens deverào ser integras, náo
seráo aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
produto ou
sinal
alteração
embalagem, deverá conter externamente os
procedência,
identificaÇão
dados
informaÇáo nutricional, número do lote, data
de fabricação e quantidade do produto.

e
de
e

45

de

de

do
e

íCOTA DE 25%. EXCLUSIVA PARA ME e

Êpp - Lctzglzoo6 - Art. 48, inciso t)

MACARRAO PARAFUSO: Macarrão de
sêmola tipo ParaÍuso, enriquecido com ferro
e ácido fólico, em pacotes de 5009. Cereais,

e leguminosos devem estar
isentos de matéÍia terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de
umidade e coloraÇão específica. As
embalagens deverão ser íntegras, náo
seráo aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou
farináceos

46

embalagem, deverá conter externamente os

I

dados

de

identificaÇâo

e

procedência,

informaçáo nutricional, número do lote, data
de fabricaÇão e quantidade do produto.
46

(coTA DE 75%)
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM
SAL: Margarina vegetal cremosa com sal,
60% de lipídios, embalagem potes plásticos

Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - ImperatriZ]MA
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2509. As embalagens deverão ser
íntegras, não seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou

de

qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagêm, deverá conter externamente
os dados de identificaÇâo e procedência,
informação nutricional, número do lote, data
uto
oe uantidade do
de fabr

MILHO PARA CANJICA AMARELO: Milho

para canjica amarelo, grupo

especial,

subgrupo despeliculado, classe amarela,
tipo 1em pacotes de 5009. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar

48

isentos de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de
umidade e coloraçáo específica. As
embalagens deverão ser integras, não
serão aceitas aquelas que estiveíem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteraÇão do produto ou

4 679,00

KG

embalagem, deverá conter externamenlê os

dados

de

identiflcação

e

procedência,

infoÍmação nutricional, número do lote. data
de fabricaÇão e quantidade do produto.

ÓLEo DE SoJA; oleo de soja, garrafa PET
de 900 ml, que contenha no máximo 9% de

gorduras saturadas

por

porçáo.

ser
serão aceitas aquelas que

embalagens deveÍáo
49

As

íntegras, nâo
estiverem

rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro

sinal dê alteração do produto

ou
embalagem, deverá conter externamente os
procedência,
dados
identificação
informaÇáo nutricional, número do lote, data
de fabricação e quantidadê do produto.

de

GARRAFA
PET

1

8.01 5.00

9OOML

e

OVO DE GALINHA: Ovo de galinha, branco

tipo extra, fresco, limpo,

pesando
aproximadamente 609 cada, acomodado em
bandejas de papelão, acondicionadas em

50

I

caixas lacradas, limpas, secas, não
violadas, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagêm deverá conter
UNIDADE
externamente os dados de identificaÇáo e
procedência, número de lote, data de

48 938.22

embalagem, data de validade, condiÇÕes de

armazenamento, quantidade do produto,
número do Registro no Ministério da
Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF
PÃO FRANCÊS: Produto a base de farinha

de trigo especial, fermento, ovos, gordura
51

hidrogenada ou banha, contendo reforçador,
açúcar, sal, antimorÍo e leite em pó integral
de origem animal. Embalagem: deverá ser

acondicionados em sacos

de

KG

8,05

polietileno

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
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CPL
atóxico, resistente ê

transparente

etiquetados com peso, dâta de pÍoduçáo e
validadê; Unidades aproximadas a 509.

Filo rritÃ§sl F|NA: Produto a base de

farinha de trigo especial, fermênto, ovos,
gordura hidrogenada ou banha, contendo
reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em
pó integral de origem animal. Embalagem:
deverá ser acondicionados em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente
etiquetados com peso, data de produção e
validadei Unidades aproximadas a 309.
(coTA DE 25%, EXCLUSTVA PARA ME e
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l)

53

PÃO MASSA FINA: Produto a base de
farinha de trigo especial, fermento, ovos,
gordura hidrogenada ou banha, contendo
reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em
pó integral de origem animal. Embalagem:
deverá ser acondicionados em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transpaÍente
etiquetados com peso, data de produçâo e
validade; Unidades aproximadas a 309.

KG

10.560,60

KG

31 681 ,20

KG

4.844.00

KG

14.533 50

(GOTA DE 75%)

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA:
Polpa de frutas selêcionadas sabor Acerola,
isentas

de

contaminaçâo.

A

embalagem

plástica de 5009 deve conter a validade de

no mínimo 06 mesês a 01 ano, com o
registro obrigatório no Ministério da

54

Agrjcultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As embalagens deverão seÍ
íntegras, náo seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data
de Íabricação e quantidade do produto.
(coTA DE 25%, EXCLUSTVA PARA ME e
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l)

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA:
Polpa de frutas selecionadas sabor Acerola,
isentas de contaminação. A embalagem

plástica de 5009 deve conter a validade de

no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrigatório no Ministério da

Agricultura Pecuária e Abastecimento I\4APA. As embalagens deverâo ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteraÇão do produto
ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identiflcação e procedência,
nutricional. número do lote, data
informa

Rua Urbano Santos, I657 -.Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - lmperatrizMA
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de

ÍabricaÇão

e

do

quantidade

CPL c

produto

(coTA DE 75%)
POL Pa oe rnUra SABOR CAJÁ: Polpa
de frutas selecionadas saboÍ Cajá, isentas
de contaminaçâo. A embalagem plástica de
5009 deve conter a valtdade de no minrmo
06 meses a 01 ano, com o registro
obr,gatório no Ministério da Agricultura
Pecuária ê Abastecimento - MAPA. As
embalagens deverão ser íntegras, nâo
56

serão aceitas aquelas que

estiverem

KG

4 487,00

KG

13.460,00

rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro

sinal de alteraÇáo do produto

ou

embalagem, deverá conter externamente os

dados

de

identificaçáo

e

procedência,

informação nutricional, número do lote, data
de fabricaÇão e quantidade do produto.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l)
POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ: Polpa
de frutas selecionadas sabor Cajá, isentas
de contaminação. A embalagem plástica de
5009 deve conter a validade de no mínimo

06 meses a 01 ano, com o registro
obrigatório no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento - MAPA. As
embalagens deverão ser Íntegras, náo
seráo aceitas aquelas que
rasgadas ou

estiverem
perfuradas ou qualquer outro

sinal de altêraÇão do produto

ou

embalagem, deverá conter externamente os

dados

e

de

procedência,
identificaçáo
informaÇão nuÍicional, número do lote, data
de fabricaçâo e quantidade do produto.
(coTA DE 75%)
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU: Polpa
de Írutas selecionadas sabor Cajú, isentas
de contaminação. A embalagem plástica de
5009 deve conter a vahdade de no mínimo
06 meses 01 ano, com registro
obrigatório no Ministério da Agricultura
MAPA. As
Pecuária
Abastecimento

a

I

o

-

e

ser íntegras, não
serão aceitas aquelas que estiverem
embalagens deverão

58

KG

4 487 ,00

KG

13 460,00

rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro

sinal de alteração do produto

ou

embalagem, deverá conter externamêntê os

dados

de

identificaçáo

e

procedência,

informaçáo nutricional, número do lote, data

de fabricação e quantidade do

produto.

(coTA DE 25%, EXCLUSTVA PARA ME e
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l)
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU: Polpa
de fÍutas selecionadas sabor Cajú, isentas
Ãô

de contaminação. A embalagem plástica de
5009 deve conter a vahdade de no mínrmo

meses a 01 ano, com o registro
obrigatório no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento - MAPA. As
Rua Urbano Santos. 1657

06

Bairro Juçara
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CPL
embalagens deverão

ser

íntegras, não

serão aceitas aquelas que

I

estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
alteração
sinal
Produto ou
embalagem, deverá conter externamente os
procedência,
identificaÇão
dados
informação nutricional, número do lote, data
de Íabricação e quantidade do produto.
(coTA DE 75%)

de

de

POLPA

do
e

DE FRUTA SABOR GOIABA:

Polpa de ÍÍutas selecionadas sabor Goiaba,
isentas de contaminação. A embalagem
plástica de 5009 deve conter a validade de
no minimo 06 meses a 01 ano, com o
Ministerio da
regisÍo obrigatório

no

Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As embalagens deverão ser
íntegras, não seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perÍuradas ou

60

KG

4.792,00

KG

14.375,00

KG

4.326,00

qualquer outro sinal de alteraçáo do produto
ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identificaÇáo e procedência,
informação nutricional, número do lote, data

de fabricação e quantidade do

produto.

(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME ê
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso l)
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA

Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor Goiaba, isentas de
contaminação. A embalagem plástica de
5009 deve conter a validade de no mínimo
06 meses a 01 ano, com o registro
obrigatório no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento - MAPA. As
embalagens deverão ser íntegras. não

61

serão aceitas aquelas que

estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro

sinal de alteraÇão do produto

ou

embalagem, deverá conter externamente os
procedência,
dados
identaficação
informaÇáo nutricronal, número do lote, data
de fabricaÇão e quantidade do produto.
(coTA DE 75%).

de

e

POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA:
Polpa de frutas selecionadas sabof
Maraculá, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a
validade de no mínimo 06 meses a 01 ano.
com o registro obrigatório no Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento -

MAPA.

62
I

As

embalagens deverão ser

íntegras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência,
informaçáo nutricional, número do lote, data
de fabricaÇão e quantidade do produto.
(coTA DE 25%, EXCLUSTVA PARA ME e

Rua Urbano Santos, 1657 Baimo Juçara
CEP: 65.900-505 - ImperatriziMA

I

q

-tt'i

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

CPL
EPP - LC 12312006 - Art. 48,

inciso l)

POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA:

de Írutas selecionadas sabor

Polpa

de contaminação. A
plástica
de
5009 deve conter a
embalagem
validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
com o regisÍo obrigatÓrio no Ministério da
Maracujá, isentas

tlJ

Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou

KG

12.975,00

KG

2.721,20

KG

8.98 5,00

qualquer outro sinal de altêração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de identificaÇão e procedência,
informaçáo nutricional, número do lote, data
de fabricaÇáo e quantidade do produto.
(coTA DE 75%)

PROTEíNA TEXTURIZADA DE SOJA
ESCURA: Proteína texturizada de soja

escura, apresentada em gráos com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada
64

em saco plástico de 4009, Íansparente,
isento de sujidades, com data de validade
mÍnima de 06 meses a partiÍ da data de
entrega.

65

SAL REFINADO: Sal refinado iodado em
pacotes plásticos de 1 kg. As embalagens
deveÍão ser Íntegras, não serâo aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou
perÍuradas ou qualquer outro sinal de
alteraçâo do produto ou embalagem, deverá
conter externamente
dados de
identificação e procedência, número do lote,
data de fabricaÇão e quantidade do produto.

os

TOMATE lN NATURA: Íomate in natura,

frescos. Não serão aceilos
66

produtos

estragados, muÍchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padráo

de

qualidade. Os produtos devem
apresentar o peso nas embalagens

22.941,00

KG

I

conforme solicitado

VINAGRE DE ÁLCOOL: Vinagre de álcool,

embalagem garrafa pêt de 500 ml. As
embalagens deveráo ser íntegras, náo

serão aceitas aquelas que

estiverem

rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro

67

do
dados de identificaÇáo e

produto

número

fabricação e

sanal

de

alteração

ou

I

L

2.51 5,00

embalagem, deverá conter externamente os

do lotê, data de

procedência,

quantidade do produto.

\
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3. DA VALIDADE DA ATA
3.í . A validade da Ata dê Registro de Preços seé de 12 meses, a partir de DIAJMÊS/ANO, tendo
validade ate DIA/MÊS/ANo, não podendo ser prorrogada.

4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIII/IENTO

4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo lnteressados mediante
assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial
t2018.

4.2. O compromisso de entrega

e

no

execuçáo só estará caracterizado mediante Contrato,

decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Prêgão Presencial no _2018.

4.3. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de
publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua
validade, dentro dos quantitativos estimados.

4.4. O fornecimento dos alimentos deverão ser entregues no prazo máximo de ate 03 (kês) dias
corridos contados a partir do recebimento da Solicitaçáo do Material em questão. A entrega será
Íeita de íorma parcelada, nas quantidades e local estabelecido na "Ordem de Fornecimento".
5. DAS COND|ÇOES GERATS

5.1. As condições gerais da execução dos serviÇos, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e
demais condiçôes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.

6. DA DIVULGAçÃO

6.í. A publicaÇão resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Municíplo, que é
condiÇão rndispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Orgão Gerenciador até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no ptazo de vinte dias daquela
data.
6.2. Para tirmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia
aos demais órgãos participanÍes (se houver).

Bruno Caldas Siqueira Freire
Presidente da CPL

Francisco Sena Leal
Superintendente de Registro de Preços

Empresa

Rua Urbano Santos,

1657 BaiÍo.luçara

CEP: 65.900-505 - lmpcratriz,'MA
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ANEXO IV

(MINUÍA DO CONTRATO)
CONTRATO N"

12019

-

AOUISIçÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS

A

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS PNAC,
PNAB PNAE. EJA, MAIS EDUCAÇÃO E AEE
DAS ESCOLAS/CRECHES DOS POLOS I, II, III,
IV E V DA ZONA URBANA PARA ATENDER AS

NECESSIDAOES

DA

ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL , QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICíPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA
, NA FORMAABAIXO.

dias do mês de
do ano de 2019, de um lado, o MUNICíP|O DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n.o 06.158.455/0001-'í6, localizada na Rua Rur Barbosa, n.o 201
Centro, através
Secretário(a) Municipal
_, brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o
SSP/MA e do CPF/IVF n.o
doravante denominada simplesmente de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa _,
CNPJ/MF n.o
neste ato, representada pelo, Sr.
, estabelecida na _,
portador do RG n.o
e do CPF/MF n.o _,
doravante
denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.o
e proposta apresentada, que passam a integrar este
instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este náo conflitar,
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de
junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

_

Ao(s)

-

do(a)

-

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
Constitui objeto deste Contrato Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Alimentação
Escolar dos alunos dos Programas PNAC, PNAB PNAE, EJA, MAIS EDUCAÇÃO E AEE das
escolas/creches dos POLOS I, ll, lll, lV e V da ZONA URBANA, com motivaÇão no Processo
Administrativo n" 20.001.2624120í 8- SEMED, e em conformidade com o Pregão Presencial no
12312018-CPL e seus anexos, que independente de transcriÇão integram este instrumento para
todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento
licitatório rcalizado na forma da Lei no. 8.666, de 21 de junho de '1993 e suas alterações.

-

qLÁUSULA SEGUNDA
APRESENTAcÃo E ANÁLISE DAs AMoSTRAS
l. Após a definição dos- Íornecedores provisoriamente ganhadores do certame, os mesmos
deverão apresentar 01 (uma) amostra dos gêneros alimentícios, que se propõem a fornecer, nas
embalagens que serão entregues na unidade escolar, em até três dias úteis após a data do
certame (RESOLUÇÃO FNDE/CD/n" 26/í3), sendo esta data agendada ao final do mesmo. Será
reprovada automaticamente a amostra que não corresponder ao produto especificado na
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz'M.A
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planilha unificada e as especificaÇões contidas nesse termo.
ll- Os fornecedores provisoriamente ganhadores do certame que não apresentarem suas
amostras por desistência do item poderão sofrer sanções administrativas, bem como deveráo
apresentar, antes da sessão de apresentação e análise das amostras, uma justiÍicativa
oficialmente expondo os verdadeiros motivos da desistência.
lll- Após o recebimento das amostras caberá à equipe técnica íormada por no mínimo duas
nutricionistas, no mínimo dois conselheiros do CAE (Conselho de Alimentação Escolar) e um
fiscal da área de a[mentos da Vigilância Sanitária do município conÍerir e analisar os produtos
entregues levando em consideração, inicialmente, as especificações das embalagens, marcas,
rótulos e validade, bem como o registro no órgão competente. Encerrado o procedimento
descrito anteriormente, se necessário, a equipe técnica, fará a degustação dos alimentos e
emitirá laudo aprovando ou náo as amostras recebidas e analisadas, caso algum fornecedor
tenha sua amostra reprovada, será substituído imediatamente pelo segundo colocado.
lV- O fornecedor que igualar seus preços ao primeiro colocado durante o certame, ficando como
segundo colocado é obrigado a acompanhar a sessão de apresentação de amostras com sêus
respectivos produtos, sob pena de sofrer alguma sanção contratual.
V- Os nutrientes como os carboidratos, proteínas, cálcio, ferro e vitaminas em geral poderão
apresentar valores iguais ou maiores do que os especificados, com relação às gorduras totais,
gorduras saturâdas e sódio poderão apresentar valores iguais ou menores do que os
especificados. Possíveis variações serão avaliadas pela equipe de Nutricionistas da SEtttlED,
objetivando a melhor qualidade nutricional dos produtos.
Ví- Todos os produtos após aprovação serão discriminados detalhadamente, portanto descritas
suas marcas, embalagens e especificaçóes necessárias, sendo determinâdas como os objetos
da licitação que deverão ser entregues nas escolas do município, não podendo ser substituídos.
Vll- A metodologia a ser utilizada no processo de avaliação sensorial dos produtos a serem
degustados será baseada no método classificatório (EMBRAPA, 1993) que corresponde à
classiÍicação quantitativa, através de notas, dos atributos sensoriais, organizados em planilhas
específicas (ANEXO lll).
São avaliados, conforme
tipo de alimento, os atributosi aparência, odor, sabor e
consistência/textura que sáo acompanhados de parámetros descritos em conceitos (adjetivos) e
notas inteiras (escala de pontos), conforme as especificaçôes a segurr.

o

a) Aparência e Sabor:

o Bom: 7a9
. Regular.4a 6
. lnsatisfatório: 1â3
b) Odor:
o Característicos. 7 a 9
. Característico pouco acentuado ou característico
. Não característico: í a 3

muito acentuado: 4 a 6

Nota: O odor não característico corresponde ao odor "estranho", não correspondente ao alimento
em questão.

c) Consistência / Textura:
. Adequada: 7a9
. Moderadamente adequada: 4 a 6
. lnadequada: 1a3
Na avaliação individual, e obtida uma avaliação combinada que corresponde ao conceito

lnsatisfatório: quando houver a presença de um ou mais adjetivos: lnsatisfatório, Não
característico, I nadequado.
Satisfatório: quando houver predominância dos adjetivos: Bom, Regular, Característico
pouco acentuado, Característico Acentuado, Adequado, Moderadamente adequado.
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
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Vlll- A nota composta corresponde à soma das notas atribuídas pelo provador às características
analisadas.
lX- Na avaliação global, que resume as avaliações individuais dos degustadores, a amostra que
obtiver o resultado "insatisfatório", pela maioria dos provadores, e independentemente da
pontuação obtida, e reprovada na Avaliação Sensorial. No processo licitatório, isto significa que o
alimento não será adquirido para compor os cardápios do Programa de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA TERCEIRA _ OAS CONDIÇÔES DO PAGAMENTO
O valor do presente contrato é de R$.............. (.
)
l. O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Secretaria Municipal de Planejamento,
F azenda e Gestão Orçamentária (SEPFAZGO) ou por outro setor específico da Prefeitura
Municipal de lmperatriz, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo
setor competente, bem como as certidões de regularidade junto a RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e Município e será feito na
modalidade de transferênc ia onl i ne.

.

ll. O Cronograma dê Desembolso Físico/Financeiro

ocorrerá

da seguinte forma: em

conformidade com o cardápio e per capita expedidos para cada parcela da Alimentação Escolar
de cada unidade de ensino, no qual constam os produtos com seus respectivos quantitativos a
serem entregues faturados e posteriormente pagos.
lll. Os pagamentos serão feitos por PROGRAMAS (PNAE, PNAC, PNAB AEE, EJA e MAIS
EDUCAçAO), mediante a comprovação de entrega, através da apresentação dos recibos
acompanhados das per captas, datados e assinados por um servidor da escola,
devidementê identifi cado.
lV. O pagamento será efetuado a fornecedora, por meio de transferência eletrônica ou ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitação definitiva dos mesmos, com
apresentação das notas fiscais devidamente certificadâs pelo Agente Público competentes.

.,^.

CLAUSULA QUA RTA - PENALIDADES
I. Pela inexecuçáo total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanÇóes, segundo a gravidade da falta
cometida:
ll. advertência escrita: quando se tratar de infraçáo leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigaçôes e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso dê outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não
caiba a aplicaçâo dê sanção mais gravet
lll. multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos gêneros alimentícios entregues
com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão, em razào da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências
de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais
alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por cenÍo) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecuÇão do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inferior a 50% (cinquenta por
cento) do contratado, atraso superior ao ptazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou
os fornecimentos forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e
da proposta da CONTRATADA.
lV suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
V declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
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perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos pre.juízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA QUINTA _ DA RESCISÃO DO CONTRATO
l. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 21106193.
ll. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaÇões e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços
ou fornecimento nos prazos estipulados,
d) a peralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicaÇão à Admintstração;
e) o desatendimento das determinaÇôes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
0 o cometimento reiterado dê faltas na sua execuÇão, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
g) a decretaÇão da falência ou instauração da insolvência civil;
h) a dissolução da sociedade ou o fãlecimento do contratado,
i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execução do Contrato;
razóes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
k) a supressão, por parte da Administraçáo, dos serviços, acarretândo modiÍicações do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artrgo 65 da Lei no.8.666,
de 21 de junho de 1993;
l) a suspensão de sua execuçáo por ordem escrita da AdministraÇão, pot ptazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensóes que totalizem mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade públaca, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurâdo ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;
n) a nãoliberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
projetos;
o) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
p) O descumpnmento do dasposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
q) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do
contrato.

j)

o
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CLÁUSULASEXTA -OBRIGA COES DA ONTRATADA
L Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra,
garantia e todas as outras despesas deconentes da contratação.
ll. Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;
llt. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes do fornecimento;
lV Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
físicas do CONTRATADO (A), deverá observar todas as
exigências dos Orgãos Públicos competentes.
Vl. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condiçôes;
Vll. Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa
SUâ, dê seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta
ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
Vlll. A empresa vêncedora que possua sede fora do município de lmperatriz MA deverá
apresentar, através de estrutura física, empresa filial devidamente estabelecida e aceita pela
administração, para a execução dos contratos.
lX. Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como os instrumentos contratuais dela
decorrentes;
X. Tomar todas as providências necessárias parâ o fiel cumprimento das disposições contidas no
Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao compromisso
de fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de compras dos
governos federal, estadual, distrital e municipal;
Xl. lnformar ao Órgão Gerenciador ou ao lnteressado, a ocorrência de fatos que possam
interferir direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento;
Xll. Encaminhar laudos e demais informações requisitadas pelo Orgão Gerenciadot inclusive
referentes ao atendimento dos pedidos decorrentes do pregão presencial;
Xlll. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência;
XIV Se dirigir à Secretaria Municipal de Educação - SEMED para recebimento das per captas
correspondentes à cada parcela e observar constantemente o recebimento de e-mail's desta
secretaria.,

V O produto e as instalâções

zr

-

CLÁUSULA OITAVA
CRITÉRIO DE REAJUSTE
l. Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitaÇão não sofrerão
recomposição de preços.
ll. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram rnicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será eÍêtuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art.
65 da Lei n.o 8 666/93.

-

CLÁUSULANQNÂ SUBCONTRATAÇÃO
l. Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do futuro contrato

CLÁUSULADÉCIMA_ oBRI GAÇOES DO CONTRATANTE
l. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a
efetiva execução do objeto desta licitação.
ll. O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão feitos
por servidor (es) designado(s) por portaria(s) em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei
n" 8.666/93.
Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara
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lll. Os fiscais

nomeados em cada contrato serão responsáveis pelo acompanhamento,
pelo
fiscalização e
atesto do objeto contrâtado.
lV Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio
de seus funcionários, se as prescriçóes das normas do Termo de Referência estão sendo
cumpridas pelo fornecedor. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às dependências
pertinentes do estabelecimento.
V Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato;
Vl. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condiçôes
estabelecidas no Termo de Referência;
Vll. Analisar e emitir parecer a respeito de substituição de marcas, quando solicitado, limitado a í
(um) pedido de alteração a cada 90 dias por item;
Vlll. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;
lX. Disponibilizar, mensalmente, as per captas impressas, correspondentes a cada parcela, afim
de que os fornecedores distribuam os gêneros alimentícios às escolas e anexem às notas Íiscais
para prestação de contas.

qLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

.

JUSTIFICATIVA QUANTO

A

NÃO INTENÇÃO

DO

REGISTRO DE PREÇOS

l. A Comissão Permanente de Licitação do Município de lmperatriz/l\/A arnda não possui
ferramentas de informática que permitam a realizaçáo da intenção do registro de preço pelo site
do município, portanto o referido procedimento vem sendo realizado por meio de ofício.
CLÁUSu!=A DÉcIMA QUARTA
VISITA TÉcNIcA
A partir da classificação provisória na sessão de apresentação e análise das amostras
(degustação), todos os estabelecimentos deveráo receber, em até 03 (três) dias úteis, visitas rn
loco rcalizadas pela equipe tecnica da SEMED (01 representante do Apoio ao Educando, 0í
representante da Nutrição e 0í representante da Prestação de Contas), momento em que
deverão apresentar os seguintes documentos:
ll. Alvará Sanitário do estabelecimento;
lll. Licença de Funcionamento,
lV As empresas licitantes deverão apresentar cópia autenticada do Certificado de Comprovação
de Serviços de Controle de Pragas e Higienização Ambiental, íornecido por empresa habilitada
de acordo com a ResoluÇão de Diretoria Colegiada no 52 (RDC n'52 2211012009 da Agência
Nacional de Vigalância Sanitária (ANVISA), e com prazo de val,dade vigente.
V As empresas produtoras/fornecedoras dos alimentos de panificação, polpas de frutas, carnes
e derivados e frangos e derivados deverão, comprovar que possuem em seu quadro
permanente, profissional de Nível Superior da área de Nutrição (panificação), ou outro
profissional hâbilitado (carnes e derivados / frangos e derivados / polpas de frutas), devidamente
reconhecido pelo Conselho Regional de Classe (demonstrada através de cópia autenticada da
carteira profissional de classe), com cerlidão de regularidadê junto ao mesmo, que assuma a
responsabilidade técnica da empresa.
Vl. A comprovação do vínculo empregatício se fará através de apresentação de cópia
autenticada da carteira de trabalho (CTPS) ou contrato de prestação de serviços.
Vll. As empresas produtoras/fornecedoras de polpas de frutas deverão apresentar o registro de
estabelecimento e o registro de produto, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, no ato da habilitaçáo.
Vlll. Os fornecedores e/ou produtores que manipulam alimentos in natura como carnes e aves,
polpas de frutas e panificação deverão apresentar ainda o Manual de Boas Práticas de
Manipulação ou Fabricação de Alimentos, assinado por proÍissional capacitado e habilitado, com
registro no conselho de classe competente (cópia autenticada dâ Carteira ProÍissional de
Classe) e certidão de regularidade junto ao mesmo (cópia do nada consta). Sendo que o manual
apresentado deverá ser em nome e endereço da razão social do licitantê, náo podendo em
hipótese alguma ser de outra razão social, deverá ainda, estar atualizado para o ano vigente.
Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara
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lX. As licitantes classificadas provisoriamente deverão comprovar, no ato da visita, a propriedade
ou terceirazaçáo da frota de veículos a ser utilizada no transporte de alimentos, através de cópias
autenticadas dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos, e nos casos de
terceirização, as empresas deverão apresentar cópia autenticada do contrato de locaçáo dos
veículos, devendo os mesmos estar acompanhados obrigatoriamente dos Alvarás de lnspeção
Sanitária dos veículos. Ressalta-se que toda documentação especificada nesse item deve estar
vigente. Os veículos deverá atender todas as exigências constantes nos itens 10.3 e '10.4 do
termo.
X. Ao (a) Pregoeiro (a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá promover
diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

c

c

IN
A
I. ACHOCOLATADO EM P

DA

EMBALAGENS E PRODUTOS

Especificação Técnica: Achocolatado em pó, embalagem de 2009, enriquecido com íerro. As
embalagens deverão ser íntegras (latas, potes, pacotes etc.), não serâo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.
II. AÇUCAR CRISTAL
Especificação Técnica: Açúcar cristal em pacotes de 1 kg. Acondicionado em pacote plástico,
íntegro, resistente, vedado hermeticamente. As embalagens deverão ser íntegras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro srnal de alteração do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data dê fabricação, quantidade do produto.
III. ALHO IN NATURA
Especificação Técnica: Alho in natura, cabeças íntegras, dentes grandes e uniformes, íirmes e
com brilho. Náo seráo aceitos produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade. O produto deverá apresentar o peso na embalagem
conforme solicitaçáo.
IV. AMIDO DE MILHO

Especificação Técnica. Amido

de milho embalagem de 2009. Cereais,

farináceos e

leguminosos devem estar rsentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração específica. A embalagem deverá ser íntegra e conter
externamente os dados de identificação, procedência, informaÇões nutricionais, número de lote e
quantidade do produto.
V. ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO í
Especificação Técnica: Arroz tipo 1, classe longo fino, subgrupo polido, em pacotes de 1 Kg.
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloraçáo específica. As embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informaçáo nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto.
VI. AVEIA EM FLOCOS FINOS
Especificação Técnica: Aveia em Ílocos finos, embalagem de 2009. As embalagens deverão
ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
rdentificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto.
VII. BATATA INGLESA IN NATURA
Especificação Técnica. Batata inglesa (Kg) in natura lavada. Não serão aceitas batatas
estragadas, murchas, com brotos, ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de
qualidade. Os produtos do grupo das hortaliças (verduras e legumes) devem apresentar o peso
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na embalagem conforme solicitação.
VIII. BETERRABA IN NATURA
Especificação Técnica: Beterraba (Kg) in natura. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto
deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
IX. BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo maisena, em pacotes de 4009, onde em uma porção
de 30g contenham 2,Og de Proteínas e 4,19 de Gorduras totais, 0,09 de Gordura Trans, 2,19 de
Gordura Saturada. Cereais, íarináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloraçâo específica. Embalagem
sem sinal de nenhum tipo de violação.
X. BISCOITO DOCE TIPO MARIA
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo Maria, em pacotes de 4009, onde em uma porÇão de
309 contenha 2 g de Proteínas e 4,59 de Gorduras totais, 0,09 de Gordura Trans, 1,89 de
Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Embalagem
sem sinal de nenhum tipo de violaçáo.
XI. BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE
Especificação Técnica: Biscoito doce trpo Maria sabor chocolate em pacotes de 4009, onde em
uma porção de 309 contenham 1,89 de Proteínas e 3,59 de Gorduras totais, 0,09 de Gordura
Trans, 1,59 de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e lêguminosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.
Embalagem sem srnal de nenhum tipo de violação.
XII. BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO
Especificação Técnica. Biscoito salgado tipo Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes de
4009, onde em uma porção de 309 contenham no mínimo 2.79 de Proteínas, no máximo 5,29 de
Gorduras totais e no máximo 3,29 de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de
umidade e coloração específica.
XIII. CAFE EM PO
Especificação Técnica: Café em pó com selo ABIC, embalagem de 1009.
XlV. CARNE BOVINA - Moída
Especificação Técnica: Carne bovina de 2a qualdade (acém, fraldinha, músculo, peito, ponta
da palheta) moÍda, resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa,
cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificaÇão, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIM e
respectivo peso em quilogramas.
XV. CARNE BOVINA - Picada
EspeciÍicação Técnica: Carne bovina de 2a qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito, ponta
da palheta) picada resíriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa,
cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIM e
respectivo peso em quilogramas.
XVI. CEBOLA IN NATURA
Especificação Técnica: Cebola (Kg) branca in natura. Nâo serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto
deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitaÇão.
XVII. CENOURA IN NATURA
Especificação Técnica: Cenoura (Kg) in natura. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrâo de qualidade. O produto
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deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
XVIII. CHUCHU IN NATURA
Especificação Técnica: Chuchu rn natura de primeira, tamanho e colorações uniformes, livres
de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte
inadequados. O produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
xtx. coco RALADO
Especificação Técnica: Coco ralado úmido e adoçado embalagem plástica de 1009. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informaçóes
nutricionais, número de lote, quantidade do produto.
XX. COLORíFICO EM PO
Especificação Técnica: Colorífico em pó, embalado em pacotes de 509. A embalagem deverá
constar externamente, os dados de identificação e procedência, número de lote e quantidade do
produto.
XXI. FARINHA DE MILHO FLOCADA
Especificação Técnica: Farinha de milho flocada. Flocos grandes, amarelos, sem sal,
embalada em pacotes/sacos plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificâção, procedência, informaçóes
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Embalagem de 5009.
XXII. FARINHA DE TRIGO
Especificação Técnica: Farinha de trigo sem fermento, enriquecrda com Íerro e ácido fólico,
embalagem de íkg em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades e umidade, não
violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses â partir da data de entrega.

xxilr. FEtJÃo coMunr TrPo 1
Especificação Técnica: Feijão comum, tipo 1 , classe cores, embalagem de í kg em sacos
plástrcos transparentes, isento de sujidades e umidade, não violados, resislentes.
Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto.
XXIV. FRANGO INTEIRO CONGELADO
Especificação Técnica: Apresentar-se congelados, livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteraÇão, odor e sabor próprios.
Embalados em saco plástico próprios da marca, atóxrco, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SlF e carimbo de inspeção do SlF.
XXV. FRANGO PEITO CONGELADO
Especificação Técnica: Apresentar-se congelados, livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alteráJa ou encobrir alguma alteraÇão, odor e sabor próprios.
Embalados em bandejas de isopor plastificadas ou saco plástico próprios da marca, atóxico,
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificaçáo, procedência, número de lote, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SlF e carimbo de inspeção do SlF.
XXVI. LEITE EM PO INTEGRAL
Especificação Técnica. Leite em pó integral, embalagem de 2009, com SlF, onde uma porção
de 269 contenha 6,69 de Proteínas, 7,29 de Gorduras Totais, 4,49 de Gorduras Saturadas,
124m9 de sódio, 223 mg de cálcio e valor energético a partir de 129 Kcal por porção. As
embalagens deverão ser íntegras, não serâo aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificaçâo e procedência, informação nutricional, número do lote,
data de Íabricação e quantidade do produto.
xxvil. MAÇA NACTONAL
Especificação Técnica: Maçã nacional in natura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com
polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e
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maduras, isenta de enfermidades, material terroso, umidade externa anormal, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte
inadequado. Unidades aproximadas a 1009.
XXVIII. MACARRÃO ESPAGUETTE
Especificação Técnica: Macarrão de sêmola tipo Espaguete, enrrquecido com ferro e ácido
fólico, em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios dê insetos, livres de umidade e coloração específica. As
embalagens deverão Ser íntêgras, não Serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote,
data de fabricação e quantidade do produto.
XXIX. MACARRAO PARAFUSO
Especificação Técnica: Macarrão de sêmola tipo Parafuso, enriquecido com ferro e ácido fólico,
em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. As embalagens
deveráo ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externemente os
dados de identificação e procedência, informação nutrioonal, número do lote, data de fabricação
e quantidade do produto.
XXX. MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL
Especificação Técnica: Margarina vegetal cremosa com sal, 60% de lipídios, embalagem potes
plásticos de 2509. As embalagens deverão ser Íntegras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraçáo do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de rdentificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
XXXI. MILHO PARA CANJICA AMARELO
Especificação Técnica: Milho para canjica amarelo, grupo especial, subgrupo despeliculado,
classe amarela, tipo em pacotes dê 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestÍgios de insetos, livres de umidade e coloração
especifica. As embalagens deveráo ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identiíicação e procedência, iníormaçáo nutricional, número do
lote, dala de fabricaçáo e quantidade do produto.

I

xxx[. oLEo oE soJA
Especificação Técnica: Oleo de soja, garrafa PET de 900 ml, que contenha no máximo 97o de
gorduras saturadas por porção. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas
que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informaçáo
nutricional, número do lote, data de fabricação e quantrdade do produto.
XXXIII. OVO DE GALINHA
EspeciÍicação Técnica: Ovo de galinha, branco tipo extra, fresco, limpo, pesando
aproximadamente 609 cada, acomodado em bandejas de papelão, acondicionadas em caixas
lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número de lote, data de embalagem, data de validade, condiçôes de
produto, número
armazenamento, quantidade
Registro
Ministério da
Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo de inspeção do SlF.
XXXIV. PÃO MASSA FINA
Especificação Técnica: Produto a base de farinha de trigo especial, fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reÍorçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó integral de
origem animal. Embalagem: deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico,
resistente e transparente etiquetados com peso, data de produção e validade; Unidades
aproximadas a 309.
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XXXV. POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
Espêcificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Acêrola, isentas de contaminação.
A embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrrgatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As
embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificaÇão e procedência, informação nutricional, número do lote,
data de fabricação e quantidade do produto.
XXXVI. POLPA DE FRUTA SABOR CAJA
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Cajá, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuárta e Abastecimento MAPA. As
embalagens devêrão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de elteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, iníormação nutricional, número do lote,
data de fabricação e quantidade do produto.
XXXVII. POLPA DE FRUTA SABOR CAJU
EspeciÍicação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Cajú, isentas de contaminaÇão. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mÍnimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As
embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificaçáo e procedência, informaÇão nutricional, número do lote,
data de fabricação e quantidade do produto.
XXXVIII. POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Goiaba, isentas de contaminaÇão. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 0í ano, com o
registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As
embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraÇáo do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote,
data de fabricaçâo e quantidade do produto.
XXXIX. POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Maracujá, isentas de contaminação.
A embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obngatírio no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA. As
embalagens dêverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgâdas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraÇão do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote,
data de fabricação e quantidade do produto.
XL. PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA
Especificação Técnica: Proteína texturizada de soja escura, apresentada em grãos com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em saco plástico de 4009, transparente,
isento de sujidades, com data de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
XLI. SAL REFINADO
Especificação Técnica: Sal refinado iodado em pacotes plásticos de 1 kg. As embalagens
deverão ser ínlegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteraçáo do produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificaçáo e procedência, número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto.
XLII. TOMATE IN NATURA
Especificação Técnica: Tomate rn natura, frescos. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padráo de qualidade. Os produtos
devem apresentar o peso nas embalagens conforme solicitado.
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XLIII. VINAGRE DE ÁLCOOL
Especificação Técnica: Vinagre de álcool, embalagem garrafa pet de 500 ml. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto.

^.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. FORMA E PRAZO DE ENTREGA
L Os gêneros alimentícios serão entregues de forma parcelada, de acordo com a liberação dos
recursos do FNDE, previstas para 10 (dez) parcelas. Para cada parcela, será emitida pelo
Departamento de Apoio ao Educando da SEMED, uma "Ordem de Fornecimento", devidamente
assinada pelo fiscal do Contrato, de acordo com a per capita definida pela Equipe de Nutrição.
Os fornecedores deverão receber na SEMED, de forma impressa, as per captas
correspondentes à parcela vigente, bem como as "Ordens de Fornecimento", e terão 24h (vinte e
quatro horas), para iniciar o fornecimento, a partir do recebimento. O fornecimento deverá ser
concluído dentro de um prazo máximo de 7 (sete) dias útêis.
ll. Caso algum produto seja entregue com avarias diversas ou em desacordo com as
especificaÇôes técnicas ou com problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo
devtdamente corrigindo em até 24 (vinte e quatro) horas após notificação do Contratante
durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.
lll. Os gênêros alimentícios deverão ser transportados em carros fechados apropriados e
em perfeito estado de conservação e higiene, protegidos conforme características de cada
alimento e obedecendo aos critérios de refrigeração e congelamento, nos casos
necessários. O transporte de alimentos refrigerados e/ou congelados deve ser feito em
transpoÉe fechado, isotérmico e refrigerado/frigorífico.
lV. Os alimentos in natura, os alimentos não-perecíveis e os produtos de paniÍicação
deverão ser entregues ao natural, na temperatura ambiente; as polpas de frutas (congeladas),
as carnes (resfriadas) e as aves (congeladas) deverão ser transportadas em temperatura
adequada (refrigerados e/ou congelados), para a perfeita conservação, dentro de embalagens
apropriadas, com as identificações devidas e em transporte apropriado. Os alimentos não
perecíveis, quando da entrega dos mesmos, deverão ter o prazo de validade não inferior a
80% (oitenta por cento) da validade marcada na embalagem.
V Os gêneros alimentícios que se demonstrarem impróprios para o consumo ou que
tenham seu valor nutritivo diferente das especificaçõês exigidas sêrão rêjeitados pêla
contratante, devendo ser substituídos imediatamêntê, sob pene de aplicação das senções
administrativas previstas neste edital.
Vl. Os gêneros alimêntícios perecíveis serão entregues na escola seóanalmente e os gêneros
não perecÍveis mensalmente.
Vll. Os gêneros alimentícios in natura deveÍão ser acondicionados em monoblocos vazados,
que permanecerão na escola até a entrega posterior, quando serão trocados;
Vlll. Substituição Temporária de Marcas ou Sabores de Polpas de Frutas - Os produtos que, por
algum motivo saírem do mercado, ou que tiveram suas embalagens melhoradas e/ou
modificadas, ainda na vigência do contrato, deverão solicitar, via ofÍcio, da Secretaria Municipal
de Educação SEMED, avaliação das amostras a serem substitutas pelo CONTRATADO. A
Comissão de Avaliação das Amostras analisará se as caracterÍsticas dos produtos apresentados
estão de acordo com as especificaçóes e condições deste Termo de Referência, do Edital e do
Contrato. Sendo o produto aprovado pela referida comissão, a ata de degustaÇão deverá ser
anexada ao contrato, justificando a substituição do(s) mesmo(s), e o período pelo qual será
substituído o(s) produto(s).
lX. Quando da substituição do(s) produto(s), será levado em conta, além das especificâções
nutricionais, os valores dos produtos, e caso, o vâlor do produto apresentado, comprovado pela
nota fiscal, seja menor que o valor do produto licitado, ficará(ão) o(s) fornecedo(es) obrigados a
fazer a compensação através de quantitativos em produtos.
X. Todavia, os fornecedores devem se programar a fim de que nâo haja a necessidade de
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substituição do produto por mais de uma vez, visto que os mesmos têm conhecimento dos
cardápios (ANEXO lV) e frequência dos itens que são ofertedos ao longo do ano, ou se.ia, nas 10
(dez) parcelas. Ficando assim, os fornecedores obrigados a terem em seus respeclivos estoques
(quando for o caso) a quantidade suficiente para atender a demanda objeto do seu contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA
LOCAL DE ENTREGA
gêneros
I O local de entrega dos
será informado nas per captas emitidas pelo DEPARTAMENTO
DE APOIO AO EDUCANDO/NUTRIÇÃO da SEMED, e de acordo com a lista de endereços das
escolas/creches e respectivas extensões se houver, entregues aos fornecedores no momento da
assinatura do contrato.

-

cLÁUSULA DÉCIMA oITAvA
VIGÊNCIA Do coNTRATo
por
L O contrato terá vigência
12 meses contados da data de sua assinatura, nos termos do art.
art. 57, Caput, da Lei n". 8.666/93. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e
supressões de até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme
prevrsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.
CLA USULA DÉCIMA NONA. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
L A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceiros em razáo de ação ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeita.
CLA USULA VIGESIMA - DO FORO
Fica Eleito o foro da Cidade de lmperatriz- MA com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execuçâo deste
Contrato.
E, para Íirmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
lmperatriz(MA),

^'

_

de

de 2019

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal
TESTEMUNHAS,

E
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAçÃO Oe CUTTTpRTMENTO DO rNC. V DO ART. 27 DALE| 8.666/93

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa
por
. inscrito no CNPJ no
portador
intermédio do seu representante legal o(a)
da
,
para
Carteira de ldentidade no
e do CPF no
DECLARA,
fins
,
do disposto no inc. V do atl.27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de í993, acrescido pela Lei no
9.854, de 27 de outubro de í999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

S(a)

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

)

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

"T
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAçAO OE CIENCIA E CUMPRIMENTO DOS REOUISITOS DE
HABILITAÇAO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão n' 12312O18-CPL
realizado pela Prefertura Municipal de lmperatriz e conforme exigências lêgâis, que damos
ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente declaração é íeita sob as penas da Lei

lm peratriz(NIA),

_

de

de 2019

Representante Legal da Empresa

E
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