l.s I \l)L) l)(, \l \R \\Íl i()
P IT Ii }' t,] I'I' t, I{A M T N I (] I PA L I) t.]

I NI

PIi ITAI'

Ii. I 7,

coIt IssAo PI.tRltANEN'rE Dr.r LrcLI'AÇAo

Qç;,

EDITAL
PREGAO PRESENCIAL NO í 25120í 8-CPL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: lVlenor preço por item
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria [\ilunicipal de Educaçâo
PROCESSO ADMINISTRATIV Ot 20.001.26231201 I
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 31 de janeiÍo de 2019 às
09:00h (nove horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal. a presente
licitação será rêalizada no primeiro dia útal subsequente.

A Preíeitura lvlunicipal de lmperatriz - MA. através do Pregoeiro Oficial e Equipe de

Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 2018. publicada no dia 25 de julho de 2018,
torna púbhco, para conhecimento dos interessados. que realizará e julgará a licitaÇáo acima
indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇAO na Rua Urbano
Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, CEP 65.916-í 93, regido pela Lei Federal no 10.520,
de 17 de julho de 2002. Decreto Municipal n.o 2212007, Decreto Nilunicipal no 13 de 31 de março
de 2015 e por este Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposiçôes da Lei n.o 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
1. - DO OBJETO

í.1 . AquisrÇão de gêneros alimentícios destinados a AlimentaÇão Escolar dos alunos dos
Programas PNAC, PNAP, PNAE, EJA, MAIS EDUCAÇÃO E AEE das escolas/creches dos
POLOS I, ll e lll da ZONA RURAL conforme planilha anexa (especificancio cada item, suas
êspecificações técnicas - valor nutricional e/ou embalagem- e seus respecttvos quantitativos por
programa).
'1.2. Valor Global Estamado para

a Contratação: R$ S42.268,97 (euinhentos e quarenta e dois
mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centâvos).
2. . DOS ANEXOS
a) Anexo I
- Proposta de preços e Termo de Referência;
b) Anexo ll
- Modelo de Carta Credencial;
c) Anexo lll
- Minuta da Ata de Registro de preços;
d) Anexo lV
- Í\/inuta do Contratoi
e) AnexoV
- Declaração a que alude oart.2To,VdaLei n.o g.666/93,
f) Anexo Vl
- Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem plenamente os
Requisitos de HabititaÇão.

- DO SUPORTE LEGAL
3'l - Está licitação reger-se-á
3

pela Lei Federal no 10.520. de .17 de julho de 2002, Decreto
e Decreto Municipal no13 de 31 de março de 201s por este Edital e seus
anexos. aplicando-se. subsrdiariamente. no que couberem. as disposições da
Ler no g 666/93 e
respectivas alterações, além das demars disposiÇões legais aplicáveis. que
ficam fazendo parte
Í\,4unicipal no 02212007

integrante da mesma, independente de transcriçãô.
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4.

-

#F/)

DA DOTAÇAO

Na licitaÇão para Registro de Preços não é necessário indicar dotação orçamentárra, que
somente será exigida paru a íotmalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos termos do
art 7o. § 2o. do Decreto Municipal 01312015.
5.

-

DA PART|C|PAçAO

os interessados que tenham ramo de atividade
que
compatívêl com o objeto e
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

\-,

Poderão participar deste pregão,

-

5.'1.2 - Nos ltens Exclusivos (coníorme planilha em anexo) - Participação exclusiva de
empresas que se enquadrarem como microempresas - hrlE, empresas de pequeno porte - EPP
ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior,
receita bruta correspondente aos limites definidos no incrso ll do caput do artigo 30 da Lei
Complementar no 12312006. nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar no 123/2006 e sua alteraÇão dada pela
Lei Complemenlar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação constante deste Edital, e seus Anexos.
5.1.3

-

Na Cota Reservada 25o/o (coníorme planilha em anexo)

- (inciso lll, do

ar1.

48 da Lei

-

14712014) Empresas que se enquadrarem como microempresas - ME. empresas de pequeno
pode - EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calêndário

anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3'da
Ler Complemenlar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado conforme Lei Complementar no '12312006 e sua alteração dada pela
Lei ComplemenlaÍ 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação constante deste Edital.

\-,

5.í.4

-

Na Cota Principal 75% (conforme planilha em anexo) - (inciso lll, do art. 48 da Lei
- Empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação

14712014)

constante deste Edital. e seus Anexos.

Não poderão participar desta licitação empresas:
5.2.1 - Cuja 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

-

- Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, ainda que tal íato 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 tvlunicipal.
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.
5.2.2

).

i
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5.2.7- Pessoas Físicas
6. . DO CREDENCIAMENTO
6.1 - As licitantes deveráo 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 procuração que o nomere a participar
deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para Íormular vêrbalmente lances de preços, firmar

declaraçôes, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os
demais atos pertinentes ao presente certame.

\-,

6.1.1 - No caso de titular. diretor ou sócio da empresa, apresentar docun.rento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.

6.í.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 ações, acompanhado de documentos de eleiçóes de seus administradores,
quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal,
comprovando esta capacidade jurídica;

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

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

6.í.5 - Os documentos necessários ao

v,

credencramento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original. os quais farão 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 verbaas, ou sejam
descredenciadas, ficarão impossibilitadas de 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 Iicitante.
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
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

6.5 - somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio,

que

comprovadamente forem recebidos antes do inacio da sessâo.
7
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- Por força da Lei Complementat n 123106 e do art. 34 da Lei f 11 .488/07 , as
microempresas - MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os
procedimentos a seguir dispostos:
a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP e que eventuelmente
possuam alguma restrição no tocante à documentação rêlativa à regularidade fiscal,
deverão consignar tal informação expressamente na declaraçáo prevista no item 6.1 .3
b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta se.ia uma f\rE, 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:
c) como critério de desempate, será assegurada preferência de contrataÇão para [\/Es,
EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situaÇões em que as propostas
apresentadas por [\IEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a melhor proposta classificada.
7.1

.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 classiíicada terá a oportunidade de apresentar nova
7

b)

c)
d)
e)

f)

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão;
a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicâdo em
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias,
não ocorrendo a contratação da Í\/E, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior, serâo
convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
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 primetro poderá apresentar a melhor oferta:
na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1., alínea c, o obleto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oíerta inicial náo tiver sido
apresentada por ME, EPP ou COOP

8 - DA PROPOSTA DE PREçOS
8'1 -A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado. trazendo em sua parte
externa as seguintes informaÇões.

A(o) Pregoeiro(a) da Preíeitura Ívlunicipal de lmperatriz - MA
Pregão n' 12512018-CP-,

l

I
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t.

Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
A Rua Urbano Santos, 1657. Bairro Juçara, lmperatriz/MA, CEP 65 916-193
(razão social ou nome comercial do licitantê e endereÇo)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)
8.2

-

Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos

a) Ser digitada ou impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, redigida com clareza
em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrefinhas, devidamente datada e assinada na
última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

v

b) Conter a descriÇão detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto, inclusave
marca e as especificações das embalagens, quando for o caso, conforme Anexo l. e respectivo
preco por item em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta
em algarismo e por extenso. Só seráo aceitos até 02 (duas) casas decimais após a virgula na
descriçáo 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 FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERA SER
UTILIZADA A DESCRIÇAO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E
PLANILHA DE PREÇO ANEXO AO TERMO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
PROPOSTA.

c) Atender às especificaçôes 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,

v

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 objeto deste Edital e seus Anexos,

s. - DA ACETTAÇÃO rÁCrrn
9.1

- Os preÇos apresentados devem.
a) Refletir os de mercado no momento,

c)

observado o prazo de prestação do serviço/entrega
do produto:
compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos. tributos incidentes,
taxa de administração, servlços, encargos sociais, trabalhtstas. seguros, treinamento.
Iucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e
seus Anexos.
serem irreajustáveis durânte a vigência do contrato,

-

os gêneros alimentícios serão entregues de forma parcelada, de acordo com a liberação

b)

9.2

l

v

v1
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dos Íecursos 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 SEIVED, de forma impressa, as per capÍas
correspondenles à parcela vigente, bem como as "Ordens de Fornecimento'. e terão 24h (vinte e
quatro horas), para iniciar o fornecimento, a partrr do recebimento. O fornecimento deverá ser
concluído dentro de um prazo máximo de 7 (sete) dias úteis.
9.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega da mesma,
9.4- Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaçÕes de preÇos.
alteraÇões ou alternativas nas condiÇôes/especificações estipuladas. Não serão consideradas
as propostas que contenham entrelinhas, emendas, resuras ou borrões;

9.5

-

9.6

- O não atendimento

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

de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas

as

condiÇões previstas nos subitens 35.5 e 35.6, implicará na desclassificação do licitante;

9.8 - 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.

9.9

-

Caso algum produto seja entregue com avarias diversas ou em desacordo com as
espectficaÇões 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

v

durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

9.í0- Os gêneros alimentícios deverão ser transportados em carros fechados apropriados e em
perfeito estado de conservação e higiene, protegidos conforme caracteristicas de cada alimento
e obedecendo aos critérios de reÍrigeração e congelamento, nos casos necessários. o
transporte de alimentos refrigerados e/ou congelados deve ser ferto em transporte fechado,
isotérmico e refrigerado/frrgorífico.

9'11- os alimentos in natura. os alimêntos 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 asr aves (congeladas) deverão ser transportadas em temperatura
adequada (refrigerados e/ou congelados), para a perfeita conservação, dentro de embalagens
apropriadas, com as identificaçôes devidas e em transporte apropriado. os alimentos não
perecíveis, quando da entrega dos mesmos. deverão ter o prazo de validade não inÍerior a
80% (oitenta por cento) da validade marcada na embalagem.

9.Í2- os gêneros alimentícios que se demonstrarem imprópnos para o consumo ou qrre tenham
seu valor nutritivo diferente das especificaçôes exigidas serão rejeitados pela contratante.
6
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devendo ser substituídos imediatamente, sob pena de aplicação das sanções administrativas
previstas neste edital.
9.13- Os gêneros alimentícios perecíveis serão entregues na escola semanalmente e os gêneros
não perecíveis mensalmente.
9.'14- Os gêneros alimentícios in natura deverão ser acondicionados em monoblocos vazados.
que permanecerão na escola até a entrega posterior, quando serão trocados.
9.15- 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 t\/unicipal
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 do Termo de Referência, do Edital e do
Contrato. Sendo o produto aprovado pela referida comissão, a ata de degustaÇão do produto
deverá ser anexada ao contrato, justificando a substituição do(s) mesmo(s). e o período pelo
qual será substituído o(s) produto(s),

9.16- Quando a substituição do(s) produto(s), será levado em conta, além das especificaçôes
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.
9.17- Todavia. os fornecedores devem se programar a íim 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 fornecêdorês obrigados a terem em seus respectivos estoques
(quando for o caso) a quantidade suficiente para atender a demanda objeto do seu contrato.

.

-

DA HAB|L|TAçÃO
í0.1 -A documentação de habilitação deverá ser apresenlada em envelope lacrado. trazendo
em sua parte exlerna os dizeres abaixo e a seguinte documentaÇão:
Ao (a) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - ÍvlA
Pregão n'12512018-CPL
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇÃO
Á Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara. lmperatriz/MA, CEp 65.916-i93.
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
10

(A

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA

E

NUMERAOA)

í0.2 - Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser apresentados
em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados
sempre os respecttvos prazos de validade;

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
7
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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
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
respectavas alterações,
b.2) inscrição do ato constjtutivo, 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 estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pêlo
Orgão competente, quando a atividade assim o exigir.

c) prova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

._,

d) prova de regularidade para com a F azenda Federal (Tributos e Contriburções Federais

e

Dívida Ativa e Previdenciária),

e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licrtante (Tributos
ê ContribuiÇôes Estaduais e Dívida Ativa);
f) prova de regularidade para com a F azenda Municípal do domicílio ou sede do licitante.

g) prova de regularidade

relativa

ao FGTS, representada pelo CRF - CertiÍicado de

Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal,

h) Certidão negativa de falêncra ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da LicitaÇão;

i) Balanço Patrimonial e

.

demonstrações contábeis do último exercício social,.já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaÇão íinanceira da empresa. vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualtzados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
i.1) O Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial
i.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
i.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.
i.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 Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
i.2 3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocÓpia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílto do licitante.
i.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
s
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j)

Prova de inscriçáo no cadastro de contribuintes estadual, relâtivo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

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

k)

l) Declaração, firmada por representante legal da empresa. de que náo emprega menores de '18
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz. a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o modelo do Anexo lV
do Edital.
m) Certidão Negatava de Débitos Trabalhistas

í0.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
matriz, ou;
10.3.1- Se o Iicitante 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 é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regulartdade
do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, dêvendo
apresentar, 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 emittdos somente em nome da matriz,
10.4 - As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produziram
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor;

\,'

'10.6

- O não atendimento

de qualquer exigência ou condição deste item, observadas

as

condições previstas no subitem 35.5 e 35.6 deste edital, implicará na inabilitação do licitante,

1í . APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS AMOSTRAS
í'1.í- Após a definiÇão dos íornecedores provisoriamente ganhadores do certame, os mesmos
deverão apresentar 01 (uma) amostra dos gêneros alamentícios, que se propóem a fornecer, nas
embalagens que serão entregues na unidade escolar, em ate 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 não corresponder ao produto especificado na
planilha unificada e as especificaçôes contidas nêsse termo.

1í.1.1 Os fornecedores provisoriamente ganhadores do certame que não apresentarem suas
amostras por desistência do item poderão sofrer sanÇôes administrativas. bem como deverão
apresentar, antes da sessão de apresentação e análise das amostras, uma justificativa
oficialmente expondo os verdadeiros motivos da desistência.
11.2 Após o recebimento das amostras caberá à equipe técnica formada por no mínimo duas
9
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nutricionistas, no minimo 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 técnica, íará a degustação dos alimentos e
emrtirá laudo aprovando ou não es amostras recebrdas e analisadas, caso algum fornecedor
tenha sua amostra reprovada. será substituído imediatamente pelo segundo colocado.
11.3 O fornecedor que igualar seus preços ao primeiro colocado durante o certame, ficando
como segundo colocado e obrigado a acompanhar a sessão de apresentação de amostras com
seus respectivos produtos, sob pena de soírer alguma sanção contratual.

1í.4 Os nutrientes como os carboidratos, proteinas, cálcio, ferro e vitaminas em geral poderão
apresentar valores 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
especificados. Possíveis variações serão avaliadas pela equipe de Nutricionistas da SEIVIED.
objetivando a melhor qualidade nutricional dos produtos.

1í.5 Todos 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 municipio. não 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 quantitatrva, através de notas, dos atributos sensoriais, organizados em planilhas
específicas (ANEXO lll).
Sâo avaliados, conforme o tipo de alimento, os atributos: aparência, odor, sabor e
consistênciaitextura que são acompanhados de parâmetros descritos em conceitos (adjetivos) e
notas inteiras (escala de pontos). conforme as especificações a seguir.
a) Aparência e Sabor:

.
.
.

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

b) Odor:
. Característicos: 7a9
. Caracteristico pouco acentuado ou característlco muilo acenluado. 4 a 6
o Não característico: 1 a 3
Nota: o odor não característrco corresponde ao odor "estranho". não correspondente ao a|mento
em questão.
c) Consistência / Textura:
o Adequada; 7a9
. Moderadamente adequada: 4 a 6
. lnadequada: 1a3
Na avaliação individual é obtida uma avaliaÇão combinada que corresponde ao conceito

lnsatisfatório. quando houver a presença de um ou mais adjetivos: lnsatisfatório. Não
característico. Inadequado.
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Satisfatório: quando houver predominância dos adjetivos: Bom, Regular, Característico
pouco acentuado, Característico Acentuado, Adequado, Ít/loderadamente adequado.

7.7 A nota composta corresponde à soma das notas atribuÍdas pelo provador às características
analisadas.
7.8 Na avaliação global, que resume as avaliações individuais dos degustadores, a amostra que
obtiver o resultado "insatisíatório", 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.
12 . DO PROCEDIMENTO

í2.1 - 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 'l 5 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos;

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 designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horário:

-

í2.3 - Após a verificação 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 coníormidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassiíicandose as incompatíveis.

a,

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 ofertas com preços alé 10% (dez por cento)
superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos e
crescentes, até a proclamação do vencedor;
'12.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conÍerida a palavra ao
licitante, na ordem crescente do desconto:

12.4.2 - Poderá ao (a) Pregoeiro(a) negociar com as licilantes visando estabelecer um intervalo
razoável entre de tempo, valores e os lances ofertados;

í2.4.3 - Dos lances oÍertados 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 sessão a fim de definir a ordem de classificação dos licitantes
remanescentes;

-

í 2.5
Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condiÇões definidas no item 11 .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
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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;

-

Caso não se realize lances verbais por todos os lrcitantes. será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contrataÇão;
12.7

12.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes maniíestarem 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 licitante mais bem classificado.
12.8.2. A apresentaçáo de novas propostas na forma do item 11.8.1 não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

-

12.8.3 Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante
mais bem classificado durante a fase competitiva,
12.8.4 - Será incluído, 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 seqúência de classificação do certame, excluído o percentual referente à margem
de preíerência, quando o objeto não atender aos requisitos no previsto no art. 3', da Ler 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 competitiva;
12.8.6. - Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á o
início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.

.-

12.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às oíertas 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 prrmeiro
lugari
12.9.1 - E dará continuidade a abertura dos envelopes de habilitação dos demais licitantes que
aceitarem registrar seus preÇos, igualando suas oíertas ao valor da menor proposta do licitante
mais bem classificado.

12.í0 - Sendo inabilitada a proponente cuja 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
condiçôes fixadas neste edital,

í2.í1

-

Nas situaçÕes previstas nos subitens 12.7,12.8

e

12.'lO. ao (a) Pregoeiro(a) poderá

negocrar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor:

12.12 - VeriÍicado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem

)
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dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primerro lugar, sendo-lhe
adjudicado pelao (a) Pregoeiro(a) o objeto do certame;
12.13 - Ao (a) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licrtantes contendo
os "Documentos de HabilitaÇão". Após 5 (cinco) dias úteis da contrataçáo, 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 presentes.
13 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

'l3.'l - Esta licitaÇão é do tipo Menor Preço por ltem, em consonância com o que estabelece

a

legislação pertinente;

13.2 - Serão desclassificadas as propostas que não 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 condições deste edital.
apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.

í3.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas 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
14.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razóes, 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
conlrarrazões em igual número de dias, que comeÇarão a correr do termino do prazo do
recorrente. sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos,

-

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
'14.2

respectivos prazos legais.
14.3 - O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito 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 aprecração e decisão, obedecidos
legais;

'|4.4 - O acolhtmento de recurso importará
aproveitamento;

a

os

à

prazos

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
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'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) Iicitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitaçáo 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
aquisições da Administração Pública.

.
-

15.2. A Ata de Registro de Preço é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições

de compromisso para a futura contrataÇão/aquisição, inclusive com preços, especiÍicaÇões
técnicas, fornecedores e órgão participantes, conforme especificações contidas neste
instrumento convocatório e nas respectivas propostas apresentadas pelos licitantes, conforme
exigências editalícias.

15.3. A descrição e quantidades constantes no Termo de Referência contém a estimativa
máxima para fornecimento em um (01) ano, e em conformidade com a legislação, não obrigando
o Municipio de lmperatriz a contratar/adquirir a quantidade total estimada, possibilitando a
aquisição integral. parcial ou mesmo a não aquisição.
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 firmar as contratações que
delas poderão advir, facultando-lhe a realização de procedimento específico para a execução
dos serviços pretendidos, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade e de condições.

í5.6. 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
classificação e a quantrdade de fornecedores a serem registrados. a qual se constitui em
compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos de
publicidade e economictdade.

15.7. A aquisição dos produtos junto ao fornecedor registrado será formalizada pelos Orgãos
lntegrantes da ARP, conforme consta do Termo de Referência, através de requisiÇão formal, ou
similar, no que couber.

í5.8. Caso o proponente vencedor não atenda à convocação, nos termos referidos no item
anterior. é facultado à AdministraÇão, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar os
remanescentes. na ordem de classiíicação. para fazê-lo em igual prazo e nos termos de sua
proposta, ou revogar o lote, ou licitá-lo
16 _ DOS ORGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
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16.1 Orgãos Participantes - lntegram a Ata de Registro de Preço a Secretaria Municipal de
Educeção. tendo como Orgão Gerenciador do presente SRP a Comissão Permanente de
Licitação

-

CPL.

í6.2. Orgãos não participantes - todos os demais órgãos da administração públtca municipal
direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, conselhos escolares. empresas públicas.
socredades de economia mista, conselhos municipais e demais entidades controladas, direta ou
indiretamente pelo Município.
í 7. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREçOS

17.1. Poderá utilizar-se da Ata de Reglstro 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.4o do ai. 22, do
Decreto Municipal no 1 3 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 lunto a Comissão
Permanente de Licitação, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados. obedecida a ordem de classiíicação.
17.3. O fornecedor regrstrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de
PreÇos sem prévia autorização do Orgão 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 obrigaçôes anteriormente assumidas, respeitado o disposto no
Decreto Municipal no 13 de 3í de março de 201 5;
17.5. As solicitaÇões de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão
gerenciador seráo realizadas por meio de ofício emitido pela presidência do órgão gerenciador.

t

í8. DA ExcLUSÃo Do FoRNEcEDoR REGtsTRADo
18.1. O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:
18.í.'t. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

18.í.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
praticados
àqueles
no mercadol
18.1.4. Tiver presentes razóes de interesse público.
í7.1.5. O cancelamento de regtstro, nas hipóteses previstas nos incisos l. ll e lV do caput do
Decreto lvlunicipal no 13 de 31 de março de 2015, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizada por despacho da Presidência da CPL.
18.í.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
forturto ou forÇa maior devidamente comprovado.
18.1.3. Não aceitar reduzir

í9. DAS OBRTGAÇÕES DO ORGÃO GERENCTADOR
t5
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19.í. Compete ao Orgão Gerenciador:
19.1 .1 . Praticar todos os atos de controle e administraÇão do Sistema de Registro de Preços
SRP,
í 9.1 .2. Efetuar o registro do licitante fornecedor e

d QE

-

firmar a correspondente Ata de Registro

de PreÇos.
1 9. 1 .3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicaÇão, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da AdministraÇão, obedecendo
a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos.
19.1.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaçóes dos preÇos registrados.
1 9..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. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos
preços registrados;
1 9. 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 contrataÇóes
dela decorrentes.
19.2. Compete aos órgãos interessados e não participantes:
19.2.1.Manifestar intenção de compra por meio ofício ao Orgão Gerenciador,
19.2.2. ConlÍaler 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;
í9.3. Compete aos órgãos participantes e não paÉicipantes, na qualidade de Contratantê:
19.3 - Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela Contratada das obrigações
contratualmente assumidas e aplicar sançôes, garantida a ampla defesa e o contraditório,
decorrentes do descumprimento das obrigaçóes 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 êm 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 especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência;
19.7. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de senções adminrstrativas.
.19.8.
Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à
Íirmatura e gestáo contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, e juntado aos autos. com a instrução processual necessária.
20. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

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. Após

20.2. Sempre que o beneíiciário não atender à convocação para contratar, sem prejuízo da
sançâo que a ele possa ser imposta, é facultado à Administração, dentro do prazo e das
condrções estabelecidos, convocar os remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condiçôes, ou revogar a licitação.
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20.3. A Ata de Registro de Preços, publicada no site do município, aperÍeiçoará o compromasso
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 não obriga a Administração a contratar, facultando-se a
rcalizaçào de licitaçáo específica para a contratação pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor 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 efetuada pela Secretaria Municipal de Planejamento,
Fazenda e Gestão OrÇamentária (SEPFAZGO) ou por outro setor especifico da Prefeitura
Municipal de lmperatriz, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo
setor competente, bem como as certidôes de regularidade junto a RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e MunicÍpio e será feito na
modalidade de tran sferênci a onl i ne.
21.2 O Cronograma 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 constem os produtos com seus respectivos quantitativos a
serem entregues faturados e posteriormente pagos.
21.2.1 Os pagamentos serão feitos por PROGRAMAS (PNAE, PNAC, PNAP, AEE, EJA e
MAIS EDUCAÇÃO), mediante a comprovação de entrega, através da apresentação dos
recibos acompanhados das per captas, datados e assinados por um servidor da escola,
21.1

-

devidamente identificado.
2í.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.
22. PENALIDADES
22.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa. aplicar à CONTRATADA as seguintes sançôes, segundo a gravidade da Íalta
cometida.
| - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigaçôes e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso de oulras ocorrências que possam acarretar prejuÍzos à CONTRATANTE, desde que não
caiba a aplicação de sanÇão mais grave.
ll - multas:
al 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 razáo da inexecuÇão total.
b) 0,06% ísêis cenÍésimos 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 %o (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%o (cinquenla pot
cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trintâ dias, estabelecido na alínea "a", ou
17
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os fornecimentos forem prestados fora das especificeÇóes constantes do Termo de Reíerência e
da proposta da CONTRATADA.
lll - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
AdministraÇão, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
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 prejuÍzos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.

r-,

23 - DA RESCTSÃO OO COtrAarO
23.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrêncjas prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 21106193.
23.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o nâo-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos,
b) o cumprimento irregular de cláusulas contrâtuais, especificações 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 designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 2í de junho de 1993;
g) a decretação da Íalência ou instauração da insolvência civil,
h) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
i) a alteração socral ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execuçáo do Contrato;
razôes 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 Adminrstrativo a que se reíere o Contrato;
k) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificaÇôes do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo 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
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
mesmo prazo,

e

j)

'.-

ou

o

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente rmprevistas desmobilrzaçôes e mobilizaçôes 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 pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçóes ate que seja normalizada a
situação;
n) a nãoJiberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execuçáo de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especrficadas nos
projetos:
o) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
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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 LicitaÇôes ou prejudique a regular execução do
contrato.
24

-

OBRIGAÇOES 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;

r.-z

24.3 Reparar, corrigir, remover ou substiturr, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes do fornecimento;
24.4 Responder integralmente por perdas e danos que vrer a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em razào de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos.
rndependentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita,

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

24.7 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 atrvrdades, 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 estabelecida e aceita pela
administração, para a execução dos contratos.

24.9 Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como os instrumentos contratuars dela
decorrentes:

24.10 fomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das dtsposições
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 íederal, estadual, distrital e municipal,

24.11 lnÍormar ao Orgão 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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24.1 3 Atender as demais condições descritas no Termo de Referência;

24.14 Se dirigir à Secretaria [vlunrcipal de Educação - SEMED para recebimento das per captas
correspondentes à cada parcela e observar constantemente o recebimento de e-mail's desta
secrelaria.;
25 _ CRITERIO DE REAJUSTE

25.í- Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação náo sofreráo
recomposição de preÇos.

25.2 - PaÍa restabelecer a relaÇão que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneraçáo, será eÍetuada a
manutenção do equilíbrio econôm ico-íinancerro 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 para a execução do futuro contrato
27. OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE
27.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas
a efêtiva execução do objeto desta Iicitação.

27.2 O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por servidor (es) designado(s) por portaria(s) em coníormidade 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 reseryam ao direito de, sempre que .julgar 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 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o eslabelecido no Termo e Contrato.
27.6 Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalldade no objeto do Contrato,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condiÇões
estabelecidas no Termo de Referência:
27.7 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;

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 alimentícios às escolas e anexem às notas
20
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fiscais para prestaÇão de contas
28. - JUSTIFICATIVA QUANTO A NÃO INTENçÃO DO REGISTRO DE PREçOS

28.'l.- A Comissão Permanente de Licitação do Município de lmperatriz/MA ainda não possui
ferramentas de informática que permitam a Íealizaçáo da intenção do registro de preço pelo site
do municipio, portanto o referido procedimento vem sendo realizado por meio de ofício.
29- VISITA TECNICA

29.1 A partir da classificação provisória na sessão de apresentação e análise das amostras
(degustação), todos os estabelecimentos deverão receber, em ate 03 (três) dias úteis, visitas m
/oco realizadas pela equipe tecnica da SETVED (01 representante do Apoio ao Educando, 01
representante da Nutrição e 01 representante da Prestação de Contas), momento em que
deveráo apresentar os seguintes documentos:
29.2 Alvará Sanitário do estabelecimento;
29.3 LicenÇa de Funcionamento;
29.4 As empresas licitantes deverão apresentar cópia autenticada do CertiÍicado de
Comprovação de Serviços de ConÍole de Pragas e Higienização Ambiental, fornecido por
empresa habilitada de acordo com a ResoluÇáo de Diretoria Colegiada no 52 (RDC no52
2211012009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e com prazo de validade
vigente.
29.5 As empresas produtoras/íornecedoras dos alimentos de panificação, polpas de frutas,
carnes e derivados e frangos e derivados deverão, comprovar quê possuem em seu quadro
permanente, profissional de Nível Superior da área dê Nutrição (panificação), 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 profissional de classe), com certidão de regularidade junto ao mesmo, que assuma a
responsabilidade técnica da empresa.
29.6 A comprovação do vínculo empregatício se fará através de apresentaÇão de cópia
autenticada da carteira de trabalho (CTPS) ou contrato de prestação de serviços.
29.7 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 habilitação.
29.8 Os fornecedores e/ou produtores que manipulam alimentos in natttra como carnes e aves,
polpas de frutas e panificação deverão apresentar ainda o l\ilanual de Boas Práticas de
Manipulação ou Fabricação de Alimentos, assinado por proÍissional 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 rczão social do licitante, não podendo em
hipótese alguma ser de outra razão 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 cópra autenticada do contrato de
locação dos veículos, devendo os mesmos estar acompanhados obrigatoriamente dos Alvarás
de lnspeção Sanitária dos veículos. Ressalta-se que toda documentação especrficada nesse
item deve estar vigente. Os veículos deverá atender todas as exigências constantes nos itens
1 0.3 e 1 0.4 deste termo.
29.10 Ao (a) Pregoeiro (a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaçáo, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instruçáo do processo. vedada a
71
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inclusão posterior de documento ou informaÇão que deveria constar no ato da sessão pública
30- ESPECIFICAÇAO DAS EMBALAGENS E PRODUTOS
30.1 ACHOCOLATADO EM PO
Especificação Técnica: Achocolatado em pó, embalagem de 2009, enriquecido 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 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.
30.2 AçÚCAR CRTSTAL

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 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.
30.3 ALHO IN NATURA

Especificação Técnica: Alho in natura, cabeças íntegras, dentes grandes e uniformes, farmes 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.
30,4 AMIDO DE MILHO

Especificação Técnica: Amido de milho embalagem de 2009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria têrrosa, 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.

1-,

30.5 ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1
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 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
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto.
30.6 AVEIA EM FLOCOS FINOS
Especificação Técnica. Aveia em flocos finos, embalagem de 2009. As embalagens deverão
ser íntegras, não serão aceilas 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.

30.7 BATATA INGLESA IN NATURA
Especificação Técnica: Bâtata inglesa (Kg) in natura lavada. Não serâo 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 coníorme solicitação
30.8 BETERRABA IN NATURA

Especificação Técnica: Beterraba (Kg) in natura. Não serão eceitos 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.
30.9 BISCOITO OOCE TIPO MAISENA
Especificação Técnica: 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. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
pârasitas. íungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloraÇão especííica. Embalagem
sem sinal de nenhum tipo de violaÇão.

30.íO BISCOITO DOCE TIPO MARIA
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo [\/aria, 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 específaca. Embalagem
sem sinal de nenhum tipo de violação.
30.11 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, í,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 violação.
30.1 2 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.

30.í3 CAFE EM PO
Especificação Técnica: Café em pó com selo ABIC, embalagem de 1009.
30.í4 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 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 SlÍVl e
respectivo peso em quilogramas.
30.15 CARNE BOVINA

- Picada
Especificação Técnica: Carne bovina de 2" qualidade (acém, íraldinha, músculo, peito, ponta
da palheta) picada resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa.
cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástrco transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
l.l
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produto até o momento do consumo. A embelagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SlÍ\il e
respectivo peso em quilogramas.
30.16 CEBOLA IN NATURA
EspeciÍicação Técnica. Cebola (Kg) bÍanca 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 solicrtação.
30.17 CENOURA IN NATURA

Especificação Técnica: Cenoura (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 solicitaçáo.
30.í8 CHUCHU IN NATURA
EspeciÍicação Técnica: Chuchu rn natura de primeira, tamanho e coloraçóes uniformes, livres
de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte
inadequados. O produto deverá apresentar o peso na embalagem conÍorme solicitação.

30.í9 COCO RALADO
Especificação Técnica: Coco ralado úmido e adoçado embalagem plástica de 1009. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informaçóes
nutricionars, número de lote, quantidade do produto.

coloRíFrco EM Po
Especificação Técnica. ColoríÍico em pó, embalado em pacotes de 509. A embalagem deverá
constar externamente, os dados de identificação e procedência, número de lote e quantidade do
30.20

produto.

30.2í FARINHA DE MILHO FLOCADA
EspeciÍicação 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 identificação, procedêncra, informaçóes

--

nutricronars, número de lote, quantidade do produto. Embalagem de 5009.

30.22 FARINHA DE TRIGO
Especificação Técnica: Farinha de trigo sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico,
embalagem de 1kg 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 a partir da data de entrega.
30.23 FEIJÃO COMUM TIPO í
Especificação Técnica: Feijão comum, tipo

de

1

, classe cores, embalagem de 1kg em sacos

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.
plásticos transparentes, isento

sujidades

30.24 FRANGO INTEIRO CONGELADO
Especificaçâo Técnica: Apresentar-se congelados, livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios.
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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
Ídentificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no
Ministerio da Agricultura/SlF e carimbo de inspeção do SlF.
30.25 FRANGO PEITO 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 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
externamênte 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.

rz

30.26 LEITE EM PO INTEGRAL
Especificação Técnica. Leite em pó integral, embalagem de 2009, com SlF, onde uma porçâo
de 269 contenha 6,69 de ProteÍnas, 7,29 de Gorduras Totais, 4,49 de Gorduras Saturadas,
1 24mg de sódio, 223 mg dê cálcio e valor energético a partir de í 29 Kcal por porção. 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 identificação e procedência, informação nutricional, número do lote.
data de fabricação e quantidade do produto.
30.27 MAçÃ 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
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.
30.28 MACARRAO ESPAGUETTE
Especificação Técnica: Macarrão de sêmola tipo Espaguete, enriquecido com ferro e ácido
Íólico. em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar rsentos 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 e quantidade do produto.
30.29 MACARRÃO PARAFUSO
Especificação Técnica: Itlacarrão de sêmola tipo Parafuso, enriquecido 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 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 adentificação e procedêncra, informaçáo nutricional, número do lote, data de fabricaÇão
e quantidade do produto.
30.30 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
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embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, deta dê fabricaÇão e quantidade do produto.
30.31 MILHO PARA CANJICA AMARELO
Especificação Técnica: Milho para canjica amarelo, grupo especial, subgrupo despeliculado,
classe amarela, tipo í em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas, Íungos, vestígios de insetos, Iivres de umidade e coloração
específica. 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 externamente os dados de identificação e procedência. informação nutricaonal, número do
lote, data de Íabricação e quantidade do produto.
30.32 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 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.
30.33 OVO DE GALINHA

Especificação 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, resistêntês, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identifrcação e
procedência, número de lote, data de embalagem, data de validade, condiçôes de
armazenamento, quantidade do produto, número do Registro no Ministério da
Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo de inspeção do SlF.
30.34 PAO MASSA FINA

-

Especificação Técnica: Produto a base de farinha de trigo especial, fermento. ovos, gordura
hrdrogenada 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 309.

30.35 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
peÍfuradas 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.
30.36 POLPA DE FRUTA SABOR CAJA
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Cajá, 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 ti/inistério 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,
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data de fabricaÇão e quantidade do produto.
30.37 POLPA DE FRUTA SABOR CAJÚ
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Cajú, isentas de contaminação. A
embalagem plástjca de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrigatório no lvlinistério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - ÍrilAPA. As
embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que esttverem 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 fabricaçáo e quantidade do produto.
30.38 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 dê no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrigatório no lvlinistério 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.
30.39 POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA
Especificação Técnica: Polpa de írutas selecionadas sabor ÍVlaracujá, 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.

30.40 PROTEíNA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA
Especificação Técnica: Proteína texturizada de sola 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.
30.41 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 alteraçáo do produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número do lote, datâ de fabricação e quantidade do
produto.

30.42 TOMATE IN NATURA
Especificação Técnica: Tomate ln naÍura, frescos. Não 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.
30.43 VINAGRE DE ÁLCOOL
Especificação Técnica: Vinagre de álcool. embalagem gaÍrafa 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 fabricaçáo e quantidade do
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31- FORMA E PRAZO DE ENTREGA
3'1.1 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 íornecedores deverão receber na SEMED, de íorma impressa. as per caplas
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.
31.2 Caso algum produto seja entregue com avarias diversas ou em desacordo com as
especrficaÇões 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 penalidades cabíveis.
31.3 Os gêneros alimentícios deverão ser transportados em carros fechados apropriados
e em perfeito estado de conservação e higiene, protegidos conforme caracteristicas de

cada alimento e obedecendo aos critérios de refrigeração e congelamento, nos casos
nêcessários. O transporte de alimentos refrigerados e/ou congelados deve ser feito em
transporte fechado, isotérmico e refrigerado/frigorifico.
31.4 Os alimentos in natura, os alimentos não-perecíveis e os produtos de panificação
deverão ser entregues ao natural. na temperatura ambiente, as polpas de frutas (congeladas),
as carnes (resfriadas) e as aves (congeladas) deveráo 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
pereciveis, quando da entrega dos mesmos, deverão ter o prazo de validade não inferior a
80% (oitênta por cento) da validade marcada na embalagem.
3í.5 Os gêneros alimentícios 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 sanções
administrativas previstas nestê edital.
3í.6 Os gêneros alimentícios perecíveis serào entregues na escola semanalmente e os gêneros
não perecíveis mensalmente.

\-

31.7 Os gêneros alimentícios in natura deverão ser acondicionados em monoblocos
vazados, quê permanecerão na escola até a entrega posterior, quando sêrão 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 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 especificaçôes 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 substituiÇâo do(s) mesmo(s), e o perÍodo pelo qual será
substituído o(s) produto(s).

3í.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
fazer a compensação através de quantitativos em produtos.

3í.í0
28

Todavia, os fornecedores devêm se programar a fim de que não 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 ofertados 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.
32- LOCAL DE ENTREGA

32.'l 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 e respectivas extensões se houver. entregues aos
íornecedores no momento da assinatura do contrato.
33- VIGÊNCIA DO CONTRATO
33.1- O contrato terá vigência por 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 alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do valoÍ inicial atualizado do
contrato, conÍorme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.

34. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
34.1. Os interessados poderão solicitar ate o 20 (segundo) dia anterior à data de entrega dos
envelopes, quaisquer esclarecimentos e informaçôes, através de comunicaÇão a COIVIISSAO
PERÍVIANENTE 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 levarem em conta a etrala 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 (Documentaçâo e Preço).
34.4. A impugnaÇão dos termos do edital se efetivará em conÍormidade com o Art. 41 da Lei
8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercaal, de segunda a sexta-feira das 08:00 as
18:00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, no
1657 - Bairro Juçara, lmperatnz-l\IA, nos seguintes prazos.

34.5. Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias útêis antes da data írxada para abertura dos
envelopes de habilitação;
34.6. Pela licitante, ate 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 julgador do certame licitatório
e no exercício de sua íunção decisória, deliberará a respeito.

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

a

impedirá de participar desta

35- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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35.1 - Após a declaraÇão do vencedor da licitação, não havendo manifestaÇão dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que
posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior,

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

a

autoridade incumbida da decisão adludicará o objeto licitado;

35.2 - O adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçóes da proposta, os acréscimos ou
supressões do valor iniciel etualizado do ob.jeto da presente licitação, nos termos do art. 65, § 1o,
da Lei n" 8.666/93,

35.3 - A Prefeitura ltlunicipal de lmperatriz - ltIA poderá revogar a licitaÇão por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade. de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito 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
viciem,

35.5 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condiçóes,

35.6 - 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
rnclusão posterror de documento ou iníormação que deveria constar no ato da sessão pública;
35.7 - Não serão considerados motivos para desclassificaçáo, simples omissôes ou erros formais

proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o
processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos

da

demais licitantes.

35,8 - As normas discrplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse

da
da

Administração, a finalidade e a seguranÇa da contratação/Íornecimento,

- Em caso de discrepância entre os anexos
instrumento convocatório:
35.9

e o Edital,

prevalecerá

à redação deste

35.10 - Caso a licrtante vencedora ainda não este.la cadastrada junto a Administração Pública
It/unicipal, deverá íazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame;

35.íí - Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitaçáo;
35.12- As decisões dao (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
representantes.

35.13 - Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
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propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em quê 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.
35.15 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiÇões constantes da legislação vigente

35.17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclurr-se-á o dia do início e incluirse-á o dia do vencimento.
35.18 - O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma qov.br, ou obtjdos
mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento
de Anecadação Municipal - DAÍvl (emitido pela Secretaria de Planejemento, Fazenda e Gestão
OrÇamentária), podendo, ainda, ser consultados gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano
Santos, '1657, Bairro juçara - lmperatriz - MA, estando drsponível para atendimento em dias
úteis, das 08:00 às 12:00 e das í4:00 às 18:00 horas.

lmperatriz/MA, 16 de janeiro de 2019
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CPL
ANEXO

I

ANEXO I
(Proposta de Preços)
de

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

de 2019.

à Rua

n,o-.inScritanoCNPJ/r\ilFsobonúmero-,neSteatorepresentada
por _,
portador do CPF n.o _e
R G n.o_,

abaixo assinado propõe à Prefeitura de lmperatriz através da Secretaria füunicipal de Educação
os preços infra discriminados para AquisiÇão de gêneros alimentícios destinados a AlimentaÇão
Escolar dos alunos dos Programas PNAC, PNAP, PNAE, EJA, IvtAlS EDUCAÇÃO E AEE das
escolas/creches dos POLOS l, ll e lll da ZONA RURAL objeto do PREGÃO PRESENCIAL no
12st2018-CPL.

a) Pêzo 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 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 SEÀ/ED e via e-mail as per
capías correspondentes à parcela vigente, e leÍáo 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 notiíicação do
Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades
cabíveis.

d) Preço Total por extenso R$...........

(

. . .... . .

....

. .. .)

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa
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DE R.f, FERENCIA/PROJETO BASICO

l

.il.i§ il!'IC.A,TIVÀ
1.1 I-itilizar, através de licitaçâo, os ÍoÇursos enviados pelo FNDE complenrentados conr
Rcçursos Próprios do tnulioipio para o Íbrnecimento de uma alinrentação escolar dc
qualidade para os alunos nratriculados na rede n.runicipal de ensino de hnperatriz-Maranhâo.
referente às escolaslcreches participantes do PNAE
PROGRAIv{A NACIONAL DE
.\l.lN,ÍllNTAÇÃO ÉSCI)I.AR dos POLOS I,
da ZONA RURAL, atrar,és de
e
procedinlcnto administratiro formal em que a administração pública rnunicilral convoca. por
rneio de conrJiçrles cstabeiccidas ne6tg termo de reÍ'erência e no edital, empresas interessirdas
r!a âpresen{açâo de propostas do retbrido objeto.

II III

2

oIIJEI()

l.l

r\quisiçáo de gênelos alüns. tícios destinados a Alimentação Escola:' dos aluros dos
Programas PNAC, PNAP, PNA[, EJA, &íAIS EDUCAÇÂO E AEE das cscr:las,'creches
dos POLOS I, Il e III da ZONA RL)lLtL conforme pl:uritha anexa (especili r,riurdo cada
i1cnr. suas especificações tecnicas - ,,,alor nutricional eiou embalagem- seus r(:specli1,()s

quant itati vos por programa).

3 V..t

LoRll§ E s'ttN,l,Àno§

J,l

O ','alor estiurado para a aquisição de gênercs alirnenlícics para .Alinrenraçâo Lscolar das
escolasrcreches panir:ipantes dos Programas PNAC, PNAP, PNAL., l:.14" l\íAlS
It]l,lClAÇÀO E AF.]: dos poios da Zona Urbana é de R§ 542.268,97 (quinhentos e qunrentâ
e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventâ e sete centâvos) (ANLIXO I).
unitários de cada item foran estimados atrar,és de pesquisa tle plcços no
3.2 Os
"'alores
mercado local, realizada em empresas formalmente identillcadas que atuam no rarmo dr-r
ob.ieto licitado e via intcmet em sítios clelrônicos especializados e de acess<i públicr-r. scndri
rt:alizad(rs no minimo cinco orçamentos, descartadrrs os prcços manifeslarrtente inexequireis
ou ercessivamente elevados, conÍi:nne a Resolução FNDE n" 18, de 2ó de setembt'o de 20lti.
e utilizado apenas três orça.mentos diÍ'erentEs, observando que a diferença de preço sntre os
prodrúos não uluapasse !-r perceÍ,tuâl de 309/o (ANEXO il).
3.2.1 Os vaiores dc.s produtos sào cotados de acordn com as especificidaclers des euihalagcns
(l,iscritas ricste termo. e as murcas que apresent.ff m especificaçôes e ciuaclerís',ic.rs
nutl'ioioruis exigidas e de comuu: conrércio no meri:ado.

{ MODALIDADE E TIPO DIi LICITAÇÀO
{.1 Justificativa do SR-P (Sistema Registro de Preços)
,r, licitaçâo na úurdalidade Registro de Preços destina-oc a aquisiçüo dr-'bens comuns e tlc us,:
liequcnte, é o quc ocrrrre no casu da AlimerÍaçào Escolar oÍ'ertada pelo nrunicípio a reclr'
rrrunicipal tie ensino. Enr consonância ao I)eçreto 013 de 3l de março cle 2015. nrai:,
espccilicamente ncs Incisos I- ll e lV. l)esta Íbnna justifica-se a necessidade da realizaçào da
licitação na modalidade dc Registro de Preços. En.r virtude de os gêneros alimentícios set'etn

#

ló57 . Juçara, lmperatriz * f,'lA - CEP 65.90ú- l 70
hrro !\\r \, irrrn,,r,rrrrr.rrra.lror.br - !--rinrl: scmeditnnerarriz'iarrmail.cotn
Rua l.l[büno Santsr, n''

Suellem
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de uso fiequente e do número inceÍo de alunos presentes em cada dia letivo torna-se inviável
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 alimentação escolar.
4.2 Modalidade de Licitação
Os produtos a serem adquiridos se enquadram no conceito de "bens comuns" estabelecido no
arÍ. 1", partryrafo único, da L. 10.520/02, considerando que suas especificações são
padronizada, razão pela qual deverá ser realizada na modalidade Pregão, nos termos do art. 3",
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 EMPRESA DE PEQUENO PORTE
5.1 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME)
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 3" da Lei Complementar n.' 12312006, e
5

-

que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4" deste artigo, caso

teúa

interesse

em usufruir do tratamento previsto nos arls. 42 a 49 da lei citada, deverá comprovar tal
atributo mediante a apresentação de documentação comprobatória;
5,2 A compro'r,ação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na
licttação. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal, 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 poÍe
sediadas no ÂMBITO LOCAL, até o limite de dez por cento do melhor preço válido. No caso
de empate ficto será concedida preferência as empresas Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP) de AMBITO LOCAL.

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

as

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

APRESENTAÇAO E ANALISE DAS AMOSTRAS
7.1 Após a definição dos fornecedores provisoriamente ganhadores do certame, os mesmos
dcverão apresentar 0l (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/CDIi' 26113), sendo esta data agendada ao final do mesmo.
Será reprovada automaticamente a amostra que não corresponder ao produto especificado na
7
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planilha unilicada e as especificaçôes contidas nesse lermo.
7.1.1 ()s lbrnecedores provisoriamente ganhadores do ceÍame que não apresentarem suas
l,r)()stras por desistência do item poderão sofrer sanções administrativas. bem como deverão
illlrcsl:l)táu'. antes da sessão de apresentação e análise das amostras. uma justificativa
trllcialrnurte expondo os verdadeiros motivos da desistência.
7.2 ,Apirs o recebimento das amostras caberá à equipe tecnica fomrada por no mínimo duas
nulr'iciruristas. no mínimo dois conselheiros do CAE (Conselho de Alimentação Escolar) e unr
l isctl da área dc alimentos da Vigilancia Sanitifuia do municipio conferir e analisar os
produtos eutregues levando em consideração, inicialmente. as especificações das embalagens.
rlarcas. r'ótulos e validade. bem como o registro no órgão competente. Encerrado o
proccdimenlo descrito anteriomente, se necessário. a equipe técnica. fará a degustação dos
alinrentos e emitirá laudo aprovando ou não as amostras recebidas e analisadas, caso algum
lbrnccedor tenha sua amostra reprovada, será substituido imediatamente pelo segundo
colocado7.3 O t'ornecedor que igualar seus preços ao primeiro colocado durante o certame. ficando
conro segundo colocado é obrigado a acomparúar a sessão de apresentação de amostras com
seus respectivos produtos. sob pena de sofrer alguma sançâo contratual.
7.,Í Os nutrientes como os carboidratos. proteínas. cálcio, lerro e vitaminas em geral poderão
lrllr.csclltar ralores iguais ou maiores do que os especificados, com relação às gorduras totais.
s()l(luras saturadas e sódio poderâo apresentar t alores iguais ou menores do que os
cspc'citicados. Possír'eis variações serão avaliadas pela equipe de Nutricionistas da SEMED.
ohjctiiantlo a rnelhor qualidade nutricional dos produtos.
7.5-lirtlos os produtos após aprovação serão discriminados detalhadamente. portanto descritas
\iras urarcas. embalagens e especificações necessárias, sendo determinadas como os objetos
rla licitação que deverão ser entregues nas escolas do município, nâo podendo ser substituídos.
7.6 A urctodoloria a ser utilizada no processo de avaliaçâo sensorial dos produtos a serenl
dcgustados serh baseada r1o método classit'icatório (EMBRAPA, 1993) que conesponde à
classilicação quantitativa, atravós de notas, dos atributos sensoriais. organizados em planilhas
cspccíticas (ANEXO III).
Sào avaliados. conÍbrme o tipo de alimento. os atributos: aparência, odor, sabor e
consistênciir/textura que são acompaúados de parâmetros descritos em conceitos (adjetivos)
e notas inteiras (escala de pontos), conforne as especificações a seguir:
a) Aparência e Sabor:
. Bom: 7a9
. Regular: 4a6'

o

hsatisfatório:
b) Odor:

la3

o
o
.

Característicos: 7 a9
Caracter'ístico pouco acentuado ou característico muito acentuado: 4 a 6
Nâo característico: I a 3
Nota: O odor nào característico corresponde ao odor "estranho". não correspondente ao
a linrento cm questão.
c)

( onsistêncir / Icxlura:
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Adequada:7a9
Moderadamente adequada: 4 a 6
Inadequada: I a3

Na avaliação individual, é obtida uma avaliação combinada que corresponde 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 características

analisadas.

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

VISITA TÉCNICA
8.1 A partir da classificação pÍovisória na sessão de apresentação e análise das amostras
8

(degustação), todos os estabelecimentos deverão receber, em até 03 (três) dias úteis, visitas rz
loco realaadas pela equipe técnica da SEMED (01 representante do Apoio ao Educando, 01
represenlante da Nutrição e 01 representante da Prestação de Contas), mom€nto em que
deverão apresentar os seguintes documentos:
8.1.1 Alvará Sanitario do estabelecimento;
8.1.2 Licença de Funcionamento;

8,1.3 As empresas licitantes deverão apresentar cópia autenticada do Certificado de
Comprovaçâo de Serviços de Controle de Pragas e Higienização Ambiental, fornecido por
empresa habilitada de acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada n'52 (RDC n'52
2211012009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e com prazo de validade
vigente.
8,1.4 As empresas produtoras/fomecedoras dos alimentos de panificação, polpas de frutas,
cames e derivados e liangos e derivados deverão, comprovar que possuem em seu quadro
permanente, profissional de Nivel Superior da área de Nutrição (panificação), 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 caÍeira profissional de classe), com certidão de regularidade junto ao mesmo,
que assuma a responsabilidade técnica da empresa.
8.1.5 A comprovação do ünculo empregatício 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 deverão apresentar o registro
de estabelecimento e o registro de produto, junto ao Ministério da Agriculnra, Pecuária e
' ü§rl
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- MAPA, no ato da habilitação.
8.1.7 Os fomecedores e/ou produtores que manipulam alimentos in natura como caÍnes e
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 CaÍeira Profissional de
Classe) e çertidão de regularidade junto ao mesmo (cópia do nada consta). Sendo que o
manual apresentado deverá ser em nome e endereço da razão 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 terceirização, as empresis 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 especificada nesse
item deve estaÍ 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 Auloridade 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.
Abastecimento

9 ESPECIFICAÇAO DAS EMBALAGENS E PRODUTOS
9.I ACHOCOLATADO EM PÓ
Especificação Técnica: Achocolatado em pó, embalagem de 2009, enriquecido com ferro. As
embalagens deverão ser íntegras (latas, potes, pacotes etc.), não serão 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.
9.2 AÇUCAR CRISTAL
Especificação Técnica: Açúcar cristal em pacotes de kg. Acondicionado em pacote
plástico, integro, resistente, vedado hermeticamente. 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, quantidade do
produto.
9.3 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 solicitação.
9.4 AIVIIDO DE MILHO

I

Especificação Técnica: Amido de milho embalagem de 2009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
-
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liwes 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.
9.5 ARROZ POLDO, LONGO, FINO, TIPO 1
Especificação Técnica: Arroz tipo l, classe longo fino, subgrupo polido, em pacotes de I Kg.
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestÍgios de insetos, Iivres de umidade e coloração especíÍica. 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
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto.
9.6 AVEIA EM FLOCOS FINOS

EspeciÍicação Técnica: Aveia em flocos finos, embalagem de 2009. As embalagens deverão
ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfirÍadas 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.
9.7 BATATA INGLESA IN NATURA
Especificação Técnica: Batata inglesa (Kg) in nanra 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
na embalagem conforme solicitação.

BETERRABA IN NATURA
Especificação Técnica: Beteraba (Kg) in natura. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que nào se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto

9.E

deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.

MAISENA
Técnica:
Biscoito
doce tipo maisena, em pacotes de 4009, onde em uma
Especificação
porção de 30g conteúam 2,0g de Proteínas e 4,1g de Gorduras totais, 0,0g de Gordura Trans,
9.9 BISCOITO DOCE TIPO

2,lg

de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria

terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específlica.
Embalagem sem sinal de neúum tipo de violação.
9.10 BISCOITO DOCE TIPO MARIA
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo Maria, em pacotes de 4009, onde em uma porção
de 30g contenha 2 g de Proteínas e 4,5g de Gorduras totais, 0,09 de Gordura Trans, i,8g de
Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, flrngos, vestígios de insetos, liwes de umidade e coloração específica. Embalagem
sem sinal de nenhum tipo de violação.
9.TI BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo Maria sabor chocolate em pacotes de 4009, onde
em uma porção de 30g contenham 1,8g de Proteínas e 3,5g de Gorduras totais, 0,0g de
Gordura Trans, l,5g de Gordura Sanrrada- Cereais, farináceos e leguminoso§ devom estar
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, liwes de umidade e
coloração específica. Embalagem sem sinal de nenhum tipo de violação.
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9.I2 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, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração específica.
9.I3 CAFÉ EM PÓ
Especificação Técnica: Café em pó com selo ABIC, embalagem de 1009.
9.14 CARNE BOVINA - Moída
Especiíicação Técnica: Carne bovina de 2u qualidade (acém, fratdiúa, 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 transpaÍente 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.
9.15 CARNE BOVINA - Picada
Especificação Técnica: Carne bovina de 2'qualidade (acém, fraldiúa, músculo, peito, ponta
da palheta) picada 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.

9.I6 CEBOLA IN NATURA
EspeciÍicação Técnica: Cebola (Kg) branca rn 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.

IN NATURA
Especificação Técnica: Cenoura (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
9.18 CHUCHU IN NATURA
EspeciÍicação Técnica: Chuchu in natura de primeta, tamaúo e colorações unifoÍmes,
Iivres de materiais terrosos, sem danos fisicos e mecânicos oÍiundos do manuseio e transpoÍe
inadequados. O produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
9.19 COCO RALADO
Especificação Técnica: Coco ralado úmido e âdoçado embalagem plástica de i00g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informagões
nutricionais, número de lote, quantidade do produto.
9.20 COLORIFICO EM PO
Especificação Técnica: Colorífico em pó, embalado em Pacotes de 50g. A embalagem deverá
constar exlemamente, os dados de identificação e procedência, número de lote e quantidade
9.T7 CENOURA

do produto.
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9.2I FARINHA DE MILHO FLOCADA
EspeciÍicação Técnica: Farinha de milho flocada. Flocos grandes, amarelos, sem sal,
embalada em pacotes/sacos plásticos, transpaÍentes, 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.

9,22 FAzuNHA DE TRIGO
EspeciÍicação Técnica: Farinha de trigo sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico,
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 lole, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
9.23 FEIJÃO COMUM TIPO I
Especilicação Técnica: Feijão comum, tipo l, classe cores, embalagem de 1kg em sacos
plasticos tÍansparentes, 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.
9.24 FRANGO INTEIRO 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 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
Ministério da Agricuttura/SlF e carimbo de inspeção do SIF.
9.25 FRANGO PEITO CONGELADO
Especificação Técnica: Apresentar-se congelados, livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterála 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 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.
9.26 LEITE EM PO INTEGRAL
Especificação Técnica: Leite em pó integral, embalagem de 2009, com SIF, onde uma
porção de 269 conteúa 6,69 de Proteínas, 1 ,29 de Gorduras Totais, 4,4g de Gorduras
Saturadas, 124mg de sódio, 223 mg de cálcio e valor energético a partiÍ 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
externâmente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.27 MAÇA NACIONAL
Especificação Técnica: Maçã nacional in nalura, 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 tsrroso, umidade extema anormal,
isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e
transpoÍe inadequado. Unidades aproximadas a 1009.
- ,jj t":'
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9.28

MACARR,tO ESPAGUETTE

Especilicação Técnica: Macarrão de sêmola tipo Espaguete, enriquecido com feno 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 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.
9.29 MACARRÃO PARAFUSO
EspeciÍicação 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
tenosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, liwes de umidade e coloração especíÍica. 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.
9.30 MARGARINA VEGETAL CREMO§A COM SAL
EspeciÍicação 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.

9.3I MILHO PARA CANJICA AMARELO
Especificação Técnica: Milho para canjica amarelo, grupo especia[, subgrupo despeliculado,
classe amarela, tipo I em pacotes de 5009. Cereaís, farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração especifica. As embalagens deverão ser íntegas, 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.
932ÓLEO DE SOJA
Especi{icação Técnica: Oleo de soja, garrafa PET de 900 ml, que contenha no máximo 90Á
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.
9.33 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, Íosistentes, que garantam a integ dade do produto até o
momgnto 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
Agriculnra/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
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934 PÂO MASSA FINA
Especificação Técnica: Produto a base de farinha de trigo especial, fermento, ovos, gordura
hiüogenada 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 30g.
9.35 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 0i ano, com
o registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuiíria 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.
9.36 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 0l ano, com o
registro obrigatório no Ministerio 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.
9.37 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 mínimo 06 meses a 01 ano, com o

registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuiiria 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 nuüicional, número do
Iote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.38 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
Especiíicação 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 0i ano, com
o registro obrigatório no Ministério da Agriculhua Pecuária e Abastecimento - MAPA' As
embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
periuadas 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.
9,39 POLPA DE FRUTA SABOR NTARACUJA

Especilicação 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 do
Iote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.40 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA
Especificação Técnica: Proteína texturizada de soja escura, apresentada em grãos com
aspecto, cor, cheuo e sabor próprios, acondicionada em saco plástico de 4009, Íarsparente,
isento de sujidades, com data de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
9,41 SAL REFINADO
EspeciÍicação Técnica: Sal refinado iodado em pacotes plásticos de I kg. 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, número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto.
9.42 TOMATE IN NATURA
Especilicação Técnica: Tomate rn natura, frescos. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos
devem apresentar o pe,so nas embalagens conforme solicitado.
9.43 VINAGRE DE ALCOOL
Especiíicação Técnica: Vinagre de álcool, embalagem ganafa pet de 500 ml. 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 extemamente os
dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto.
10

FORMA E PRAZO DE ENTREGA

10,1 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 par
círplas coÍrespondentes à parcela vigente, bem como as "Ordens de Fornecimento", e terão
24h (vinte e quatro horas), para iniciar o fornecimento, a paÍir 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
especihcações técnicas ou com problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo
devidamente conigindo em até 24 (vinte e quatro) horas após notificação do Contratante
duante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.
10.3 Os gêneros alimentícios deverão ser trânsportados em cârros fechados apropriados
... p"if.it, estado de conservâção e higiene, protegidos conforme caractôrísàcas de§
cada alimento e obedecendo aos critérios de refrigeração e congelamento, nos ca§os
necessários, O transporte de alimentos refrigerados e/ou congelados deve ser feito em
transporte fechado, isotérmico e refrigerado/frigoríÍico.
10.4 Os alimentos in natura, os alimentos não-perecíveis e os produtos de paniÍicação
deverão ser entregues ao natural, na tsmperatura ambiente; as polpas de frutas (congeladas)'
as carnes (resfriadas) e as aves (congeladas) deverão ser tmnsPortadas em tempeÍahra
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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
807o (oitenta por cento) da validade marcada na embalagem.
10.5 Os gêneros aümentícios que se demonstrarem impróprios parâ o consumo ou que
tenham seu valor nutritivo diferente das especificações exigidas serão rejeitados pela
contrâtante, devendo ser substituídos imediatamente, sob pena de aplicação das sanções
administrativas previstas neste edital.
10.6 Os gêneros alimenticios perecíveis serão entregues na escola semanalmente e os gêneros
não pereciveis mensalmente.
10.7 Os gêneros alimenticios in naíura 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 saírem do mercado, ou que tiveram suas embalagens melhoradas e/ou
modiÍicadas, 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 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 substítuído 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 fomecedores obrigados a terem em seus respectivos
estoques (quando lbr o caso) a quantidade suficiente para atender a demanda objeto do seu
contrato.

ll

PAGAMENTO
O pagamento

11.1

à

CONTRATADA será efetuada pela Secretaria Municipal

de

Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentaria (SEPFAZGO) ou por outro setor específico da
Prefeitura Municipal de Imperatriz, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente
atestadâ 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 transferência online.
ll.2 O Cronograma de Desembolso Fisico/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
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quantitativos a serem entregues faturados e posteriormente pagos.
ll.2.l Os pagrmentos serão feitos por PROGRAMAS (PNAE, PNAC, PNAP, AEE, EJA
e MAIS EDUCAÇÃO), mediante a comprovação de entrega, através da apresentação
dos recibos acompanhados d,as per captas, datados e assinados por um servidor da
escola, devidamente identificado.
11.3 O pagamento será efehrado a fornecedora, por meio de transferência eletrônica ou ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitação deÍinitiva 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
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alinea

"d" do

Art. 65 da Lei n." 8.666/93.
13

SUBCONTRATAÇAO

13.

I

- Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato

14 LOCAL DE ENTREGA
14.1 O local de entrega dos gêneros será informado r,as per cdpros emitidas pelo
DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDONUTRIÇÃO da SEMED, e de acordo

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

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas
15

notas

fiscais/tàttuas a efetiva execução do objeto desta licitação.
15.2 O acompanhamento e a fiscalização dos contratos frrnados 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.

15.3 Os fiscais nomeados em cada contÍato serão responsáveis pelo acompaúamento,
Íiscalização e pelo atesto do objeto contratado.
15.4 Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por
meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão

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 anorrnalidade no objeto do
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência;

b

ÉêisÉ'
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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, correspondentes 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

16.1 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 razão 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.
16.6 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato, 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 crirninalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terce os no exercício de suas atividades, vierem
direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
16.8 A empresa vencedora que possua sede fora do município de Imperatriz MA deverá
apresentar, através de estrutura fisica, empresa filial devidamente estabelecida e aceita pela
administração, para a execução dos contratos.

-

16,9 Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como os instrumentos contratuais dela
dec orrente

s

;

16,10 Tomar todas as providências necessáÍias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Pregos, inclusive quanto
ao compromisso de fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de
compms dos govemos federal, estadual, distÍital e municipal;
16.11 Informar ao Orgão Gerenciador ou ao Interessado, a ocorrência de fatos (comprovados)
que possam interferir direta ou indiretamente, na regularidade do fomecimento para eventuais
adaptações.

16.12 Encamiúar laudos

e demais informações requisitadas pelo Órgão Gerenciador,

inclusive referentes ao atendimento dos pedidos decorentes 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
caplcs correspondentes a cada parcela e observar constantemente o recebimento de e-mail's
desta secretaria.
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DA ADEsÃo À.lra or REGrsrRo DE pRrÇos
17.1 Poderão se utilizar da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes e interessados,
ou qualquer outro órgão/entidade da Administração Pública Municipal que não teúa
17

participado do certame 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 3l 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
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 fomecimento 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,
respeitados o disposto no §3' e §4" do art.22 do Decreto 0i3 de 3l de março de 2015.
17.5 As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão
gerenciador serão realDadas 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 retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitiível;

18.1.3 Não aceitar reduzt o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar superior
àqueles praticados no mercado:
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.
f8.1.6 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu regisEo de preço, na ocorrência
de fato superveniente que veúa comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de
caso

fortuito ou força maior devidamente comprovado.

19 DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
19.1 Compete ao Órgão Gerenciador:

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, sempÍe que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo
;r5fl'S
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:

a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos.
19.1.4 Conduzir os procedimentos rçlativos 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, 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 Registrar no Portal de Compras a ata de registro de preço;
19.1.8 Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na atâ nas contratações
de la deconentes;
19.2 Compete aos órgãos interessados e não paÍicipantes:
19.2.1 Manifestar intenção de compra por meio oficio ao Órgão Gerenciador;
19.2.2 Conhatar 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, interessados e não participantes, na qualidade de
Contratante:
19.3,1 Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela Contratada das obrigações
contratuaknente 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 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no instrumento
contratuall
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 contratual, 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
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 PENALIDADES
20.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a previa defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a
gravidade da faltr cometida:
I - advertência escrita: quando se trâtar de infração leve, a ju2o da fiscalização, no caso de

descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarrelar prejuízos à CONTRATANTE, desde que
nào caiba a aplicaçào de sançâo mais grave:
II - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos gêneros alimentício§ gntrggue§
.
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com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos pot 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 atuahzado 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 conüatuais -, entrega inferior a 50%o (cinqlerta por
cento) do contratado, atraso superior ao praz o limite de trinta dias, estabelecido na alinea "a",
ou os lomecimentos 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 até que seja promovida a
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempÍe que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
deconido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
2T DA RESCISÃO

DO CONTRATO

2l.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 . 8.666193, de 2l/06/93.
21.2 Constirui 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;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhaÍ 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 artígo 67 da Lei no. 8.666, de 21de juúo de 1993;
f) a decretação da falência ou instawação da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique
a execução do Contrato;
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, por parte da AdministÍação, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8.666, de 2l de junho de 1993;
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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 pública, grave peÍurbação da ordem intema
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões 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

o

assumidas até que seja norm alizada a situaçâo;

l) 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 contralado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;
m) a não-liberação, por parte da Administração, de rírea, local ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
proj etos;
n) a ocorrência de caso foÍuito 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 contratual, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do
contrâto.
22 VIGENCIA DO CONTRATO
22.1 ^ O contrato terá vigência por 12 meses contados da data de sua assinafura, nos termos
do art. art. 57, Capul, da Lei no. 8.666193, Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressões de até 25oÁ (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conlorme previsto no artigo 65, §1', da Lei Federal no 8.666193.
23. DA HABTLTTAÇÁO

23.1. Para se habilitar ao

processo licitatório, os interessados deverão apresentar os
documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28,29, 30 e 31 da Lei no
8.666t93.

23.2.

Para Ílns de habilitação. a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá
apresentar:

ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade da
administraçâo pública ou por empresa privada que comprovem que a empresa prestou, a
contento, servigo compatível com o objeto da licitação.
23.2.1. Atestado

Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a som
ceÍidões de acervos técnicos.
23 .2.2.
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23.2.3. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos ainda em
execução.

24 DAS DISPOSIÇOES GERAIS
24.1 O Seúor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá
revogar a licitação por razões de interesse público deconente de fato superveniente
devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciôncia aos licitantes
mediante publicação na Imprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei n"8.666/93).
24.2 A autoidade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é o
Seúor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA.
24.3 Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do
contrato.

Imperatriz - M4,09 de novembro de 2018.

Suelem Freitas de Queiroz
Nutricionista R.T. da Alimentação Escolar
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âdê O produtodêv.Íá âprc3.htaroperô nâ êmbâlá8ê m co.lo.m.

cE ot

RÂ trrr

túIUnÀ:cenoura (Kgl in n.turã.

24

lôt

26

acêtos produroi .slràaãdo!, mur.hoe o! qu. nâo sê enqoadrãm no proc65o r.Lêrilo dê pâdrâô d. q@lidàd.

qú.nlidàd. do prc<,!to.
ot MnxO r@crDÀ+.mhá d. mihoí«àda Fro<o5 s..Àd€t, amâr. ot, rcm r.,.hb.rad..m p.cotês/sacd plálti.ôr, eánlpa rênt€ s, lirn;;; n;ovioradôt
r.sist.ntê3. A .h6dâg.d d.Erá 6ntcr .í.rn.m.nl. o! dad6 d. id.nriÍ..çao, prd.da.cra, ,níorm.çõ.t nurri..o.ai!, núruo de Iôt , quanndàdê do p roduro
FÁrmnA Ol lil6or Éerinh. d.r.igo t.m Líftnro, ..r qu..d. con fê(o. á.ido íólEo,.mb.l.a.fr d. lka.m r..c pláni@tt,anip.re.lês, É.nto dê 5ujdád.5.
uôidade, nao viol.d6, Íêsi3rê.r.r A@ndi.iôÉdo3 .m l.rdot lafrdot Á .mbrl.aêm d.Erá cônr.. .rtêm.m.ntê o, d ãdd d. ad.ntfi6çâô, proedêft'., .úm.ro d.
lot., qu.nridãd. do prod úo. o produto dêw.á apí.*.tâ. v.lid.d. hi.imà d. 06 it.ú I m.t.! . p..tir d. d.t d. .ntr€Bà.

r,.l$rê @16,.mb:l.s!m d. tka.m t.ot plá«icoi rr.n$.r.nt.!, §.nto d. sujÉâd.s. umidàdê,
vElàdoi.
^ão
A6ndioon.do5 .m í.ídot l.d.dos. Á .mb.l.a.m ds.rá .dt.r cxt rn.ruôtê os dàdos d. id.ntilSeçâo, pr@dan.iã. núrero d. lôrê, qu.ntidadê

rêriíenrês.

(G

(6
K6

4.560,38

2.188,00

2,57

5 491,88

51,0O

2,88

146,88

35,20

36,77

1.294,30

513,15

1,57

3 884,5s

1 340,50

2,42

3.244,07

130,00

3,22

414,60

1504,m

3,7 4

s.624,96

8.808,m

5,33

46 946,64

1.555,0O

11,83

18 395,65

1.102,m

21,12

23.214,24

KG

KG

do

KG

s. conlcrdôr,lr!.. d. pÚ.ttroi.d.qurhu..rubsr:n.iâ.ôôl.mihanr. qu. pô!s..lterá lô ou eh@bnr alsuma àlrêÉção,
odor.sãbo. pró,pri6. Embâhdos cú bônd.jã! d. Éopoí plãrriíi.àd.s ou rãco pláírco próprid da mre, àtóÍ@,lampo, nio vblàdo, r.sirtênte, qué gà.ãntà a
int.sridade do produto. A eóbàlãgêm d.v.rá cdr.r.nêrn.mntc os d.dot d.,denirnc.ç:ô, p.e.dêncÉ. núm..ô d.lote, q!à^ndàd€ do produto, númêro do resEtro
nôMiÊrario ár Â,ri.uhr,/sr. . .i.imbô d. inrkâÕdo slF
6,69 dê Prol.in.s, 1,2g dê cord lEs Íotair, 4,4g d.
LEif Éii ,Õlt.ttGi/iL: L.it !m É int.síá|, .mb.l.a.m d. 2009, com SlF, ond. um pôrção d. 26g @nt
^ha
d.v.rao s.r ôt.grãr, nào Érão acêit.r aquêla3
Gor,u6! 9tuÉdat, 124m8 d. r&io,223 rr8 dê dl.io. v.lor ênêrAético a p.nird. 12, xcal por pdçao- A3.mb.lãaêne
qu.niÉrêú raea.d.e oq p.í!r.d.r ou qu.hu.. outo 5rn.l d..lt!Írçio do prodDto ou êôb.l.B.h, d.EÍ, cnt.r.xt.rn.rent.or dadoe d. identifi@ção.
preedên.ia, inlolmçâo nrnri.ion.l, .úmro do lotê, dôt. dê íab.i.aéo . qlentid.d. dô prcd urolcoÍa DÊ 2513, Exctusrva PÀnÁ ME ê tP? - tc tl:l/2o(r - a.! ia,
.mbalâg.m dc 20oa, com slF, ondê onr po4io dê 2(a 6ntênhã 5,6sdê Prot in.!, 7,29 dê Goíd uÉr Íotãi3, 4,43 dê
GoÍduÉs s.turedar, 124mgdê 5&io,223.ne d. úilcio. vàlor .n.r8éticó . pá^úd. 129 K.àlpor porÉo. tu.hbalag.ns deverãoeêr integras, ôão sêrão ãc.itas aquelãs
qu. êíiE..m rasg.dás oú p.íúrád.t ou qu.lqÉ. ouÍo n..ldê.lt.rãção dô produto ou.mb.là8.m, dêv.rá coôterê*erô.ú..te ôs dâdos dê ldentinGçâo e
prdêdêôci., irÍdrução núnci@a|,.úm.ro do lote, d.rã d. fãbÍic.ção. quântldãd. do prodlrolcorÁ oE 75x1.

rl{rrcnAu

Lêite em

É

(G

(G

intê8íà1,

e

3.bor próprio,6m polpãs

liím.!. tnt.ct.r! tamnhos

4*
rÇ,k

KG

lh:i
\t

KG

3.305,m

21,t2

69.801,60

118,30

4,79

1.333,68

1.202,50

5,16

6 2U,94

1.519,50

6,45

9.800,2Ál

6,69

I91r.9y

é.oloração unilorrer, dêvêndó rer 6.m

d.*nrclvkt&em.durat,is.niãd..ní€rmidãd.s,m.teri.ll.rÍo5o,umidôd..nêrn.anor.l,lsentadêsuild.des,parasilãseraruas,seôdan6risico.êm.áni.os

KG

oriundotdê maÀu!.ioe tnnsportê in.d.quâdo. Unldãdés.prôrlmad.e. 1o0a.

29

2,O9

KG

ftt

MÂçi Í{ÀOOiúL Maçã na.ional in n.turà, com àrp..ro, cor, ch.lrô
2a

2.742,N

nPO rr F.rjâo comuh, tipo

riÂr\lco l'.lEli(, @NGEtÂD(r: Ap.ê3€ntar !. conA.l.dG,lNÍ. d. pànsiros ê d.qualquet 3!b!lá..8 @.t.mr.ãnr. qu. poltà.lr.rála ou.n@brir alBuhà.hêcÉo,
odor ê rabôr prór.rc E mbàhdor .m s.co pÉíico própnot d. m.rc., .rórico, lrmpo, .ão viôlàdô, r.eierê.t., q uê gara.ta a ht.grúad. do produro. À êmbalaaeú
dcwrá .onter etem.mente or dados d. idênriÍi@çâo, pr@dência, núm.ro d. lot , q u..ndàd. do r.od uto, ôú rcro do í.íistro ro Mr^istério da ÂS.i.ultura/51F .

LE|IEÉM Pô

27

kc

ê

nmbo d€ intô..âo do SlÊ
raÂI{GO P€lÍO COÍ{GIIAOO.&i

25

dos, morchosoúquê nãoseenquàdrâ6m processo s.lêtivo de pâdrãode

olkii.ção

o produro deÉrá .p.ês e ntâ r o pês nâ êmbala8.m .on,orm. dknáçâo
CSUCHU in IúTUIA:Chuchu in nâtlrã d. prim.r., r.m.nho. coloraçôê! u.iÍorm.r,l(rê3 d. m.t..iars r€Íoros, sêô darcs Íisicos e neónrcos oiundos do mãnlseb
. t.án3port inadêq!.dos. O produto d€v.rá.pr.sênt.ro p.rc.a.mb.l
dêÉra .át.. .í.rn.m..t. 6 d:dos de idenriÍicaÉo, p@dên.rã
CO@ i t DO: ceo Éladô úmido. adoç.do .ôb.1.8.m pl strc. dê 1os
^.mbal.s.m
i o.maçõês nutri.i@ais, núm.ro d. lot , quánrirad. do prodlto.
COIOdFI.O lM PÓ: aoloríli.o.d pó,.dbal.do.m pã.ot.t d. 50!. a.Db.l.8.m d.v.rá @n !t.r .rt...arcnl., ô! d.dos d. identilicáÉo ê pre€dê.ciô, núrurodê

rÉUtrO COâ,UM

23

Não serão

5

MA(ÁiiÃO a5PAGU€TIE: M.êrraod. sarcl. ripo EspagÉtê, .nrlqu.cldo .om t.Íô e á.ldo róllco,.m pôcot.r d. 5oog. cer.ai3, tárináceo§ e leauminoer devem ê5tãt
B.nrBd. mtéria rêro$, paraet.s, íun86, v.stiSid d. nr.tor,livr.s d. umidad.e colo..çao.rp.cíÍe. Às.mb.laÉ.ns deE.âo s.r int.sr#, não serão à.êitas
âqÉ16 qG ê3liv.Í.m Érgâdar o! p.íú..d.s ôu quâh u.. oút.o iln.l d. .h.rãçio do produto ou .mb.l.s.m, d.v.rá cont.r .xt.rnãmenr. os d.dor d€ id.ntiíiação .
prc.dên.ia, inrorm.çâo núrlclsàI, húmrodolot , d.tà d.í.bri.ãção equa.lld.d.do produto.

Í.ro ê acido lólrco, .m pa<otês dê soos. c.r.ai!, ,.Íinácêo5 e lê8lminoior d.vem êíâr
pàratit.r, furyor, v.ííaios de ir!.r$,lrv.ês d. omü.d.. colo..ção.tp..lre. Ar.mb.lagêns dêv.rão s.r inres.ãs, não s.Íão á..nàs

XG

MACÁnIIO P rArUSO: M..ar.ão d. eêrcla tipo P..âluso. .nrqu.Gido com

30

31

i!nt6

dê môté,iâ

M^RG^RIIú VaG€IÁt Ct€ÍlJlOSÂ COM 5Â! Margarin. v4.ralcr.mo3. coú 3.l,6d/. d. Iipidót, .mb.l.s.m potê3 pláíEos d.25og a5 êmbalãsens d.v.rão
ínt.8rae, não n.ao ac.t.s.quêl.t q!..írvÚêm r.aad.s o! p.rtuôd* ou qualqu.Í outÉ si..l d. .lt.Eçio do píoduro ou.nbalôCem, dêverá.on
or drd6 d. id.ítilteção . pr*dêRiã, hlomaçao núícioÉ|, núm.rc do lot , d.t. d. l.briêção . qu.Õlil.d. do p Íoduto.

MltlloP lÁ
32

t ro*,

.q@la! que.rtiEr.m aig.dãr ou p.íur.d.t ou qoálqu..oúro 3l..ld..lt.r.Co do prcdúo ou.hbàlãt.m, d.wrá contêr .rtcrnárunrê or dàdôs dê id.ntífiaçãoê
p.6cdên.iã, iním.çâo nutri.ionà,, .úmro do lot., dâr. d. ,.bri.açao . q ú.ntidád. do prod uto.

CÂ|úEA

Mrlho pãa.anti.a amarelo,

grupo.5p..i.l, suhi.u!6 dêsp.licqLdo, .l.r

*

I

ie.

.má.ê1., tipo 1.m pacotêr de 50OS. Cêreâas, lâriná..os

KG

s8l..75

.

^MÀRCIC
l!ê.t6 d. mâraíà r.íosâ, pá.àtn.r, íú.9o3, v.ííaiG d. in s.tô!, liw6 d. uhidad. . cold.ção .rp..í'o At .mb.la!êns d.Erãô s.í
..t.r
intêars, nao *.ão.c.ita5 aqu.las q!. enivêr.m rãigàd.i ou p.rlur.d8 d quâlqu.r ovrro 5i..1 d. .1t.6ção dô produtô o!.ôb.l.Sem, de!€,á côntér ener.àmntê
ôs dadoi de id.nti66ção . p.@dênc D, inrormàçào .uÍi.io.al, núftro do lor., d.tà d. íabriaçao . quaônd.d. dô p.óA otô

l.Sudin6ot

KG

dêvêm

óLo d. $jà,8aÍ.Ía P€I d.9m ml, qú. coôr.ôh. no háitu 9% d. go,rlur.! s.ruÍ.dar por portio a5 enb.làsêns dcveÍão sêr i.te8rôs, não t.rão
&êiias aq@lar q@ ettiv.rêm ãssádat ou p.íur.dar ou qú.hu.. ourro riÉl d. .h.ráçãô do pÍôdoiô óú .mh.l.aêm, d€vêÍi conle. exr€rn.mêntê or d.do§ d.
PEÍ
id.nrí-ãÉoê pG.daôc'á, iníôÍh.ç5o nuÍic oh.l, núm.Íó do lôr., d.o d. Í.bri..do . qu..idad. do prodúo

tr

"4i

à*
K6

:-."

,_§'a

456,50

3,43

l §B.so'

1.659,m

3,5l

s.856,27

ÓrEO o€ sora:

33

cl
i,"

9OOML

§'

]4

l5

/S cdâ, .ronodãdo .m band.jàs dê pâpelão, a.ondicbnãdàt em caixa3lac,
Ovo d. gáliôhã, brãí.o npô.x$r, Íerco, limpo, pêendo aproximâdâm.l
6 d.dós d.
rhoãt, s.ar, não vD,adôi, rês6tenr.r, qE B.Enram. inl.grü.d. do produlo aré o hm€nto do.oneuho A embal4êh d.vê.á .ônter .[.r..mê.t
níicaéo e pre.dêncÉ, núftro dê lot€, dâtã dê.mbalae.m, dala d. vãlidade, .ondlçõ.s d. ãrm.zênarcntô, quãntdàd. do produto, ôúmêro do A.a6tro no
Mihrtté16da ag.ic!h!ralsrF/orPoÂ ê o.inbo d. imPcção do 5lF
Pfo MÀrsÀ FrnÂ, P.ôdurôà Ee;Z;l;;l;ha d.Íts rpêa,il, íeín.nro, 0,6. so.dutá hidroaêiãd. ou b.nhá, contêndo,rrô,çador. açúcar,3:i. ônirmãiõi h,i*m po
int.8r.l d.oragêm..hal. Embôl.aeh: d.Éá 3.r&ondt'on.do, em sâcos dê polrciil.no atóxrco, rê36tênt êl..nspa..ntê eriqu.tadoscom p6o, dãtà d. prodoçãoê

UNIDADI

36

FRUrA SAIOi ACEaOúr Pôlp. dê í.urâs t.h.ion.da. s.bo. a<.,o|ã, E.ntas dê onr.mh.çào. A êmb.lag.h pláitio d.5008 d.w @.t.r.!anda.,ê d. no
06 m.s.r . 01 ano, @ó o regi5trc ot riS.rório no Min Bté.io d. Àgri.ulru ra Pêcliriã . Abast6im.nto - MAPA At .mbõLag.ô! d.vêrão sêr intêgr*, nâo 3.r&

mitim
-êit.!âqú.h!qu..srr...míatgâd.sour.rlorad.to!qu.hu.roúrothàldêâk.Í.çãodoF.ôdútoo!.mbal4.m,dêvê.iácohtê.ê.rôám.nt.o!d.dosd.
lol., &ta

dê

!r

do lot., dara

d.rab.l..ção.

42

(6

CUIÁ: Polp. d.i.uras i.lê.lonad.s sãbo. M.Écujá, i*^las dê .ontâhin.ção. A .mhâràa.m pláíta d. 5oog dêvecont.râ vãlidàd.dê
nomin,mo06 m.-s. 01.no, com o r.alstDobr8arório no Minirtérc d. Aeri.uturá P.c!ána. Ab.stÉim.nto MAPA Ât embã lã9.n3 d.wrão e.r integ.d, ôão i.r:o
...lt.s.qu.la.qúê.3t1v..êú rôgadas ou p.íur.dê ou qúálquÊroút.o rlnal d. .lteração do prodoto oo.hbahgeh, d.v.rá.ont.r.xt.màmente oe dad6 dê
rntô.d.íao núrdonal, dlrc.o do lotê, dal. d. íab.i.açao . q u..tidad. dô prod ulo
nkniíicado e

KG

oE

9^ion GO[ÂaÀ

Polp. dê

íiút ! i.l.cioEdar r.bor

41

7,49

72134,46

1461,m

8,66

12 652,26

6o]abâ, kêntat dc

.@taniMçlo.

1.461,m

7,42

7',t.425,O2

1.542,m

I,42

11.447,64

0,39

14.888,87

294,40

16,98

4.998,9'l

840,00

0,73

611,20

2.182,m

1,08

6-120,56

A embalag€ m plásdca de 5oOB

ailrÍÂs^!OR MÂR

P,Dlrlx ItxíUiO

0Â OE 5OrÁ EscunÀPror.im têxtlrirada d. tojà .kurã, àprês.ntâdã .m
plásrko d.4oOB, rranip.r.nt., isntodê eojrd.dês,.oh da!ô d. vãlidãd. minima dê 06 mês.r á

d

1.614,m

KG

d.v. cont€r à válk ad. dé no
míni@ 06 h.*t ã 01.no, @fr o r.tier.oobÍtalório no Ml6Érério da &í.ulIorà P..üriã. Ab.5t&lm.nto - MAPA. A3.hbàLr..s d.Erão s.r inr.Arãr,.ão *rao
a..it.taqu.hs qu. êsrivêr.m.as8ad.r ou p.íuradà! ouq0álquê. ourro rinãl de ãlt rãçào do produro oo embalaeem, dêverá coíter ext.mãmênt. or dãdos dê
id..tíicàCo . pr*.dên.'â, .nío' ruçâo núrkldal, frrrc.o do rot.. d.tá d. Íabn..ção c q uàntidãd. do prod uro.

l

49.046,s7

KG

quàntidãd. dopoduto.

pc.6nd:,

41

11,13

KG

íabric.ção. quantldad. dopÍoduro.

(ÁlÚ: Polpã d. trurs 5.lcc,ônâdá, sabor Gjú, isêôtar d..ont.hinãçàô. A.mbàiãs.m plásticã d.500ad.!..onte. a validâdê dê no mlnimo
01á.o, cú o.êaiitro obrts.tóÍio rc Mln8té.io da Âsricultúó Pecuáíi. é Ab.í.ch.hto - MÁPA. As.mbãlàa.nr d.v.rão r.r i.t.aôs, nao serão acên.t
06 mi.s â'RUIÀ
âqu.las qu..stiwr.m r*s.d.r ou p..íú.ad.iou qu.lqucr oúro 3inalde àterâÉo do produto o! êúbâlagêh, d.Er; €ônr.rêxt.m.m.nt. os dados d. id.^tiÍleção ê
orc.dê.d., mtdroçao .útri.ioíà|, núm.rodo lot., d.tô d.fôb.i..Éo. qu.nnd.d. do prcdutô.

mr}Á

4 -406,70

SÁ0OR

POLPÂ DÉ FRUÍÂ

40

do

qq..Íú.r.o

FOaPA oE

39

.úftro

POtPÂ Ot ÍRUTÁ 5Á3OR CÂJÁ: Polpã d. í.ui.§ r.Lclonâd.s sabor c.rá, is.ntas d. contáminàção. A.mbãlãs.h plásti6 d.5008 dê€ conter ô valid.dê dê no hinirc 06
íntesr.s, nâo3.râô aeiras
ms.e. o! ano, com o r.aisrroobna.tóÍio no Mrnitréío dã asricuhura P.cuáíià. Âbast.cih.nro - M^PÂ. Ás êhbà|aB.ft dd.râo
Essãd.s ou pêrrurad.rou q(alq!.r outro 3rn.ld. àn.r.çio do prodúro ôu êhb.la8êm, dev..á.ort r.xr.maNhr. 03 dãdo, d. id.htíi6ção.
.q@1.,

p,e.dên.ir, inlúmaçâo nú.r.ion.l, .úmê.o

38

731,84

OE

idêntficaçtoê pÍe.dêíci., rntoÍmção nuÍicidal,

11

0,41

XG

valrdâd.: unid.der â!roÍmada5 â 30r

mt,A

1-799,10

Srloi @h ,specro, cor, cheiro .
p..trr da dat. dê.nt.êaa

sabo. própri6, â.o^d kionãda .m

e(ô

iaflr'aAtx> sôl ..fh.do iod.do .m p:ótêr pl*tr6 dê 1 *g. & embalagens deErão *r int 8r.3, não {Éo *êit.e .qoelas quê .íiEr.m ..s8ãdar oo aE.for.d.t
qulqu.r ootro 3h.l dê .ltê.ação do prodúo ou.mbâlágêm, dêvêrá conlêr .rternam.ntê otdôdos dê ld.ôtifi..ção. píoc.dê.ciã, númê.o do lot., dara dê

1.433,m

r

KG

r.

hhri.:.;ô ..u:ntid:d. dô ámdlnô
rorar,rr iil úrUna, ro*te h nôtur.,tre5côt.

Nâo

*.âoà..nos p.odotor êttr4ãdos, murchd

ou

qu.

nâo se.nquad.ám nopÍ@€ito sel.rivo de pàdrão d€

oúlidâde ot DÍ.autG d.vem i'resentáro o.so n.t êmbâlàÂêhs conformê so[.itado
vrl{nciE Oa Áta(xl: MEsr. dê al@|, ..n!.l.t m s.Íràí. p.t d. sm ml. Ât .hb.làa.n r d.vêÍilô çr ínt 8rai, .ão 5..ao ac.iia, .qú.1â5 q!. .eriv.rem r.eg.dar ou
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PREGÃO PRESENCIAL N". í 2512018-CPL - CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (tVA),

_d

e

de 201 9

Ao(A)
PREGOETRO(A) MUNtctPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL

NO

í25120í8-CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa

_,

vem pela presente informar a Vs. Sas. que

o

Sr.

é designado para representar nossa empTesa 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, eníim, praticar todos os atos inerentes ao certame.

Atenciosamente.

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
Com firma reconhecida em cartório

-)J

\
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PREFEITLIRA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CON,IISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL NO. 125120í8

-

a

CPL

ANEXO il
(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'XXi2O18

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, vinculada 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 1657, Bairro Juçara, lmperatriz
/MA, neste ato representada pelo Presidente, Sr. Bruno Caldas Siqueira Frerre, brasileiro,
portador da Cédula de ldentidade no 42210795-6 e do CPF no 620.197.243-91, 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 licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE
PREÇOS no xx/20í8 publicado no Diário Oíicial do Estado do Í\/aranhão em XXXX, Processo
Administrativo no 20.0O1.2623120'18, RESOLVE registrar os preÇos das empresas indicadas e
qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcanÇadas e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto no 7.892. de 23
de janeiro de 2068, Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal no
02212007 , Decreto Municipal no 13, de 31 de marÇo de 2015, em conformidade com as
disposrções a seguiri

A

r-,

1, DO OBJETO
í.í. 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, PNAP, PNAE,
EJA, MAIS EDUCAÇÃO E AEE das escolas/creches dos POLOS l, ll e lll da ZONA RURAL,
especificado(s) no(s) itêm(ns).......... do Termo de Referência, anexo ldo edital de Pregão
Presencial no 12512018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcriÇão.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇOES, OUANTITATIVOS e FORNEGEDORES
2"1.Do quantitativo

N'
ORD.
t----.

I

GENERO ALIMENTICIO
ACHOCOLATADO EM P
Achocolatado em pó, embalagem de
2009. enriquecido com ferro. As
embalagens deverão ser íntegras
(latas. potes. pacotes etc.). 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
identifica aoe rocedência.

QUANTITATIVO
ORGÃOS
PARTICIPANTES

OUANTITATIVO
ORGÃO NÀO
PARTICIPANTES

6 066

1 213 20

34
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PREFEITT]RA MLINICIPAL DE IMPE,RATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
informação nutricional, número do lote,
data de fabricação, quantidade do
produto.
AÇUCAR CRISTAL: Achocolatado em
pó, embalagem de 2009, enriquecido
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 alteraÇão do
produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de
procedência,
identificaÇão e
iníormação nutricional, número do lote,
data de fabricaçáo, quantidade do
produto.
ALHO lN NATURA: AIho in natura,
cabeÇas íntegras, dentes grandes e
uniformes, firmes 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 solic
AMIDO DE MILHO. Amido de milho
embalagem de 2009. Cereais,
Íarináceos e legumrnosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de
umidade e coloração específica. A
embalagem deverá ser íntegra e
conteÍ externamente os dados de
identif icaÇão, procedência,
inÍormações nutricionais, número de
lote e quantrdade do produto.
ARROZ POLIDO, LONGO, FINO,
TIPO I :Arroz tipo 'l , 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. 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 nutricional, número do lote,

Nà

.

'w#

16 835

3.367,00

2.580

s16.00

184

36 80

64 310

12.862,00

j,í
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7

8
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data de fabricaçáo, quantidade do
produto.

AVEIA EM FLOCOS: Arroz tipo 1,
classe longo fino, subgrupo polido, em
pacotes de 1 Kg. Cereais, farrnáceos e
leguminosos devem estar rsentos de
matéria terrosa, parasitas, íungos,
vestígios de insetos, livres de umidade
e coloração específica. As embalagens
deverão ser integras, nâo serão
aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou períuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informaçáo nutricional, número do Iote,
data de fabncaÇão, quantidade do
roduto
BATATA INGLESA IN 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 do
grupo das hortaliÇas (verduras e
legumes) devem apresentar o peso na
embala em conforme solicita ão
BETERRABA lN NATURA: 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
embalaqem conforme solicrtação.
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, í g 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 vio la ão

-4--

219

43,80

-l

7 580

914,00_ _

Jb5

73 00

862

172.40

36
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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. 0,0q de Gordura
Trans, 1,8g de Gordura Saturada.
Cereais. farináceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria
terrosa. parasitas. fungos. vestígios de
insetos. livres de umidade e coloração
especifica. Embalagem sem sinal de
nenhum tipo de violaÇão.
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
SABOR CHOCOLATE: 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, í.59 de Gordura Saturada.
Cereais farináceos e leguminosos
devem estar isentos de maténa
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e coloraÇão
específica. Embalagem sem sinal de
nenhum tipo de 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
Gorduras totais e no máximo 3,29 de
Gordura Saturada. Cereais, faflnáceos
e legumrnosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade
e colora ão es cífica

13

CAFE EM PO: Café em pó com selo
ABIC, embalagem de 1009.

14

CARNE BOVINA MOiDA.Carne
bovina de 2" qualidade (acém,
fraldinha. músculo, peito, ponta da
I palheta) moída, resfriada, limpa,
aspecto próprio da espécie, não
amolecrda nem pega;osa. cor própria
da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor
propno, embalada em saco plástico

3774

754,80

368

/J,bU

9 536

1.907,20

108

21.60

24 03

4.806,00

)t
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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 Sltvl e respectivo peso em
uilo ramas
CARNE BOVINA PICADA: 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

16

17

18

19

llt

10.705

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
uilo ramas
CEBO LA lN NATURA: Cebota (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 apres entar o peso na
embala m conforme s olicita
CENOURA IN NATURA:Cenã ura (Kg)
in natura. Não serão aceitos produtos
estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de
padrão de q ualidade. O produto
deverá apre sentar o peso na
embala em conform e solicíta
o
CHUCHU IN NATURA: C huchu
in
natura de primeira, tamanho e
colorações uniformes, livres
de
materiais terrosos, sem danos
fisicos e
m ecânicos oriundos do ma
nuseto e
ransporte inad equados.
O produto
deverá aprese ntar o peso
na
embala em conforme solicita
o
coco RÀLADO : Coco ralad o úmido
e
ad oçado embal a gem p lástica
de 1 oos

+_
I

2.141 00

l

10 91

2.182.00

10 94

2 188.00

255

51,00
35,20

t
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A

embalagem deverá conter
externamente os dados de

identificação,

20

21

22

23

24

procedência,
informaçôes nutricionats, número de
lote, uantidade do oduto
COLORIFICO EM P : Colorííico em
pó, embalado em pacotes de 509. A
embalagem deverá constar
exlernamente, os dados de
identrf rcaÇão e procedêncta. número
de lote e uantidade do roduto
FARINHA DE MILHO FLOCADA:
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
identiÍicação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote. quantidade do produto
alagem de 5009
INHA DE TRIGO: Farinha de trigo
sem fermento, enriquecida com ferro e
ácido fólico, embalagem de 1kg em
: sacos plásticos transparentes, isento
de sujidades e umidade, não violados,
resistentes. Acondicionados em fardos
i lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de
r identificaÇão, procedência, número de
;lote. quantidade do produto. O
produto deverá aprêsentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega.
FEIJAO COMUM TIPO 1: Feijão
comum. tipo 1, classe cores,
] embalagem de 1kg em sacos plásticos
ltransparentes, isento de sujidades e
umidade. não violados. resistentes
, Acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência, número de
Iote. uantidade do roduto
FRANGO INTEIRO CONGELADO:
Apresentar-se congelados, livre de
parasrtos e de qualquer substància
contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteraçáo, odor e
sabor próprios. Embalados em saco

2,565 75
51 3,1 5

6.7025

1.340,50

650

130,00

7 520

1.s04,00

44.040

I

808.00

i9
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plástico próprios da marca, atóxico,
limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do Produto. A
embalagem devêrá conter
externamente os dâdos de
identificaÇão, procedência, número de
lote. quantidade do produto. número
do registro no Ministério da
Agricultura/SlF e cartmbo de inspeÇão
do SlF.

ÉRlttco PElro coNGELADo:

25

26

27

Apresentar-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,
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 regrstro no Ministério da
Agricultura/SlF e carimbo de inspeção
do SlÊ
INTEGRAL: Leite em
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
identificação e procedência,
informação nutflcional, número do lote,
data de fabricaçáo e quantidade do
produto (COTA DÊ25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP. LC 12312006 - Aú.
48 inciso l).
LEITE EM
INTEGRAL: Leite em
pó integral, embalagem de 2009, com
SlF, onde uma porÇão de 269
contenha 6.
de Proteín as, 7 ,2 de

7.775

00

551

1 '102,00

16 525
3.305,00

l

+0

q
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29

30
I

t

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 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 de
identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote,
data de fabricação e quantidade do
roduto COTA DE 75%
MAçA NACIONAL: 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 maduras, isenta de
enfermidades, material terroso,
umidade externa anormal, isenta de
sulidades, parasrtas e larvas, sem
danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte inadequado.
Unidades a roximadas a 100
MACAR
O ESPAGUETTE
Macarrão de sêmola tipo Espaguete,
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 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 íabricação e quantidade do
roduto
MACARR O PARAFUSO: Ivlacarrão
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,
vestíq ios de insetos, livres de umidade

1 591.5

318,30

6.O125

1.202,50

759,750

1519.50

ll
1

I
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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
roduto
MARGARINA VEGETAL CREMOSA
COM SAL: Itrlargarina 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 fabricaçáo e quantidade do
roduto
MrLHO
PARA CANJTCA AMARELO:
I
jMilho para canjica amarelo. grupo
especial. subgrupo despeliculado,
classe amarela, tipo 'l em pacotes de
I 5009. Cereais, farináceos e
i leguminosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade
e coloração específrca. As embalagens
1
deverão ser íntegras. não serão
aceitas aquelas que estiverem
lrasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter
i externamente os dados de
identificação e procedência.
linformação nutricional, número do lote,
data de fabricação e quantidade do
roduto
LEO DE SOJA:
leo de soja,
garrafa PET de 900 ml, que contenha
no máximo g% de gorduras saturadas
por porção. As embalagens deverão
íntegras, não serão aceitas
aquelas que estive rem rasgadas ou
erfuradas ou ual uer outro sinal de
I

31

32

33

2 923,75

584,75

2.282,50

456,50

8 295,00

ser

1.659,00
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COM ISSAO PERMANENTE, DE LICTTAÇAO
alteração do produto ou embalagem'
deverá conter extêrnamente os dados
de identificação e Procedência'
informação nutricional. número do lote,
data de fabricação e quantidade do
produto.

de galinha, branco tlPo
extra, fresco, limPo, Pesando
OVO:Ovo

aproximadamente

60g

cada,

acomodado em bande.jas 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
rdentrficação e procedência. número
de lote, data de embalagem, data de

1

vairdade,

8 998.5

condições

de
do
produto, número
Registro no
Ministério da Agricultura/SlF/DIPOA e
I carimbo de ins
o do SIF
P O MASSA FINA: Produto a base de
farinha de trigo especial, íermento,
ovos. gordura hidrogenada ou banha,
contendo reforçador, açúcar, sal,

armazenamento, quantidade

do

1

I

35

36

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
a roximadas a 3
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
minimo 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 alteraçáo do
produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
inÍormação nutricional, número do lote,
data de fabrica aoe uantidade do

1799,70

22.033,5

4.406,70

8 070,00

1.614.00

-1i

ú,

,,t*':
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L

POLPA DE FRUTA SABOR CAJA:
Polpa de írutas selecionadas 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 deveráo 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 fabricação e quantidade do
roduto
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU:
Polpa de frutas selecionadas sabor
tCaJú, 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 Abastêcimento - ÍvlAPA. As
embalagens deveráo ser integras, 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
roduto
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 aguelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteraÇão do produto ou
embalagem, deverá conter

7 305 00

1 46'1.00
I

7 305,00

1 461,00

771 ,OO0

1.542.00

,+4

Y
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externamente os dados de
identificação e procedência,
'informaÇão nutricional. número do lote.
I data de fabricação e quantidade do
roduto
POLPA DE FRUTA SABOR
MARACUJÁ: Polpa de frutas
selecionadas sabor Í\ilaracujá, isentas
de contaminação. A embalagem
plástrca de 5009 deve conter a
validade de no mínimo 06 meses a 01
ano, com o registro obrigatório no
l\/inistério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento - fvlAPA. 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 ê procedência,
informação nutricional, número do lote,
data de fabricaçáo e quantidade do
roduto
PROTE NA TEXTURIZADA DE SOJA
ESCURA:Proteína texturizada de soJa
escura. apresentada em grãos com
aspecto. cor. cheiro e sabor próprios.
acondicionada em saco plástico de
400q. transparente, isento de
sujidades. com data de validade
mínima de 06 meses a partrr da data
de entrega.
SAL REFINADO: Sal refinado iodado
em pacotes plásticos de 1 kg. As
embalagens deverão ser integras. não
serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de altêração do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identríicação e procedência. número
do lote, data de fabricação e
uantidade do roduto
TOMATE lN NATURA: Tomate in
natura, frescos. Nâo serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que
não se enquadram no processo
seletivo de padrão de qualidade. Os
produtos devem apresentar o peso nas
embala ens conforme solicitado

:t Ll

c:Í !:, )

\IARA\HÀO
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7.165 00

1.433 00

l

1.472,00

294.40

4.200,00

840,00

10 91 ,00

21 82,00

t\
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VINAGRE DE ALCOOL: Vinagre de
álcool, embalagem garrafa pet de 500
ml. As embalagens deverão ser
íntegras. não seráo aceitas aquelas
que estiverem rasgadas ou peíuradas
ou qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados dê
rdentificação e procedência. número
do lote, data de íabricação e
quantidade do produto.

1 302.50

260,50

2.2. Do preço registrado, as especificaçóes do objeto, e quantidade e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
1os FORNECEDORES REGISTRADOS

N"
ORD.

1

PREÇO
UNITARIO DO
KG/L/GARRAFA

QUANT. TOTAL
ZONA RURAL (
KG/UGARRAFA
GENERO ALIMENTICIO
ACHOCOLATADO EM
Achocolatado em pó,
embalagem de 2009, enriquecido
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 alteraÇão
do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os
dados de identificação e
procedência, informação
nutricional, número do lote, data
de fabricação, quantidade do
roduto
CRISTAL:

AÇUCAR

Achocolatado em

PET9OOML

PET9OOML

FORNECE
DOR

I

1 213,20

pó.

embalagem de 2009, enriquecido
com ferro.
embalagens
deverão ser íntegras (latas,
potes. pacotes etc.). não seráo
aceitas aquelas que estiverem
rasgadas
perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração
produto
embalagem,
deverá conter externamente os
dados de identificaÇão e
procedência,
informação
nutricional, núm ero do lote, data

As

2

do

ou
ou

3 367,00

.+ó

m

U

&61
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de

3

fabricaÇão, quantidâde do

oduto
ALHO lN NATURA: Alho in
natura, cabeças íntegras, dentes
grandes
e unrformes, firmes e
I
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
solicrta

4

5

b

o

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 coloração
especifica. A embalagem deverá
ser íntegra e conter
externamente os dados de
identif icação, procedência,
iníormações nutricionais, número
de lote e uantidade do
uto
ARROZ POLIDO, LONGO,
FINO, TIPO 1:Arroz tipo 'l ,
classe longo fino, subgrupo
polido, em pacotes de 1 Kg
Cereais. farrnáceos e
I leguminosos devem estar isentos
de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração
específica. As embalagens
deverão ser integras, não serão
acejtas 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 fabricaçáo, quantidade do
rod uto
AVEIA EM FLOCOS: Arroz tipo
1 , classe longo fino, subgrupo
polido, em pacotes de 1 Kg.
Cereais, farináceos e

____r---

516,00

36 80

l

12 862,00

43,80

]7

ú

v
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7

8

I

leguminosos devem estar isentos
de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração
específica. As embalagens
deverão ser íntegras. não seráo
aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou pêrfuradas 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
roduto
BATATA INGLESA IN 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 do grupo das hortaliÇas
(verduras e legumes) devem
apresentar o peso na
embalagem conforme
solicita o
BETERRABA IN NATURA:
Beterraba (Kg) in natura. Não
serão aceitos produtos
estragados, murchos ou que não
se enquadram no processo
I seletivo de padrão de qualidade
i O produto deverá apresentar o
peso na embalagem conforme
solicita o
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 têrrosa, parasjtas,
fungos, vestígios de insetos.
livres de umidade e coloração
específica. Embalagem sem
sinal de nenhum tipo de viola Çáo

I

--.1

1516,00

73,00

-

l___

__-

172.40

lll
l
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11

12

13

BISCOITO DOCE TIPO MARIA:
Biscoito doce tipo Ít/laria, 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
dê matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloraÇão
específica. Embalagem sem
sina I de nenhum ti o de viola o
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
SABOR CHOCOLATE: Biscoito
doce tipo Maria sabor chocolate
em pacotes de 4009, onde em
uma porÇão de 309 contenham
'l
,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 ti
de viola ao
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 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
ES ecífica

754 80

L

73,60

1.907.20

CAFE EM PO: Café em pó com
selo ABIC, embalagem de 1009

|

|

zr,oo

I

I

+9

§.

-r*,

14

15

16

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITT]RA MUNTCIPAL DE IMPERA'TRIZ
(,OMISSAO PERMANENTE DE LIC]ITA(]AO
CARNE BOVINA MOiDA:Carne
(acém.
l bovina de 2'qualidadê
. fraldinha, músculo. peito. ponta
da palheta) moída. resfriada.
limpa, aspecto próprio da
I
espécie. não amolecida nem
peqaiosa, cor própria da espécie.
I sem manchas esverdeadas ou
I pardacentas. odor próprio.
embalada em saco plástico
I
transparente e atóxico. limpo.
não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto
A
i até o momento do consumo
I embalagem deverá conter
] externamente os dados de
identificação, procedência,
número de lote, data de validade,
carimbo de inspeção do SIM e
res ectivo
so em uilo ramas
CARNE BOVINA PICADA:
Carne bovina de 2â qualidade
(acém, fraldinha, músculo, peito,
ponta da palheta) picada
resfnada. Impa. aspecto próprio
da espécie, não amolecida nem
pegajosa. cor própria da espécie.
sem manchas esverdeadas ou

4.806,00

I

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
identríicação. procedência.
número de lote, data de validade,
carimbo de inspeção do SlÍvl e
ctivo eso em uil ramas
CEBOLA lN NATURA: 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
solicita o

2.141 00

2.182.00

50
X./
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CENOURA lN NATURA:Cenoura
(Kg) in natura. Não serão aceitos
produtos estÍagados, murchos
ou que não se enquadram no
processo seletivo de padrão de
qualidade.
O produto deverá
i
o peso na
apresentar
]
embala em conforme solicita o
CHUCHU lN NATURA: Chuchu
in natura de primeira, tamanho e
coloraçóes 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
solicita ão
COCO RALADO: Coco ralado
úmido e adoÇado embalagem
plástica de 1009. A embalagem
deverá conter externamente os
dados de identificaÇão.
procedéncia. informaÇões
nutricionais, número de lote,
uantidade do roduto
COLOR FICO EM
: 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
roduto
FARINHA DE MILHO
FLOCADA: Farinha de milho
flocada. FIocos 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.
Embala em de 500
FARINHA DE TRIGO: Farinha
de trigo sem fermento,
enriquectda com ferro e ácido
fólico, embalagem de í kg em
SA COS
lásticos trans arentes.

2 188.00

51

-+

00

35 20

513. 1 5

'1

340,50

130,00

1

ú
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isento de sujidades e umidade,
não violados, resistentes.
Acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identifacação, procedência,
número de lote, quantidade do
produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data
de entre a
FEIJ O COMUM TIPO 1: Feijáo
comum, tipo 1 , classe cores,
embalagem de 1kg 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, quanti dade do
roduto
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 plástico
próprios de marca, atóxico,
limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do
produto. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação, procedêncja,
número de lote, quantidade do
produto. número do registro no
Ministério da Agricultura/SlF e
carimbo de ins
o do SIF
FRANGO PEITO 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
bandejas de isopor plastificadas
ou saco plástico próprios da
marca, atóxico, limpo, não

L-g6ç
'.4l:',

I

1.504,00

8.808,00

1.555,00

5l
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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 ins
o do SIF
LEITE EM
INTEGRAL: 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 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%, EXCLUSIVA PARA ME
e EPP - LC 12312006 - Art. 48,

inciso

27
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LEITE EM P INTEGRAL: 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
identificação e procedência,
informação nutricional. número
do lote. data de fabrica oe

I

1 102.00

3.305,00

-t.t

r
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DE75%
MAÇ NACIONAL: MaÇã
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nacional in natura, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprio, com
polpas firmes e intactas,
tamanhos e coloração uniformes,
dêvendo ser bem dêsenvolvidas
e maduras. asenta de
enfermidades. material terroso,
umidade externa anormal, isenta
de sujidades, parasitas e larvas,
sem danos f ísicos e mecânicos
oriundos de manuseio e
transporte inadequado. Unidades
ximadas a 10
a
MACARRAO ESPAGUETTE:
Í\tlacarrão de sêmola tipo
Espaguete, 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
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 identificação e
procedência, informação
nutricional. número do lote, data
de fabricaÇão e quantidade do
roduto
]mecennÃo PARAFUSo:
Macarrão de sêmola tipo
: Parafuso, enriquecido com ferro
i e ácido fólico, em pacotes de
i 5009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos
i
tde matéria terrosa. parasitas.
fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração
específica. As embalagens
i deverão ser íntegras. não serão
aceitas aquelas que estiverem
i
I rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de altera o

318.30

1.202,50

1

.519,50

-5+
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do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os
dados de identificação e
procedência, informação
nutricional, número do lote. data
de fabricaÇão e quantidade do
roduto
MARGARINA VEGETAL
CREMOSA COM SAL:
tr/argarina 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,
informaçáo nutricional, número
do lote, data de fabricação e
uantidade do roduto
MILHO PARA CANJICA
AMARELO: Milho para canjica
amarelo, grupo especial,
subgrupo despeliculado, classe
amarela, tipo 1 em pacotes de
5009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos
de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloraÇão
especifica. 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 identificação e
procedência, informaÇão
nutricional, número do lote, data
de fabricação e quantidade do
roduto
LEO DE SOJA: leo de soja.
garrafa PET de 900 ml, que

't:

584.75

456.50

contenha no máximo 9% de
gorduras saturadas por porção
As embalagens deverão ser
ínt

ras, não serão

aceitas

'1

659.00
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aquelas que estiverem rasgadas
ou pêrfuradas 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
uantidade do roduto
OVO:Ovo de galinha, branco tipo
extra, fresco, limpo, pesando

aproximadamente 60g cada,
acomodado em bandejas de
papelão, acondicionadas em
caixas lacradas, limpas, secas,
não violadas, resistentes, que

34

garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados

de identiíicação e procedência,
número de lote, data de
embalagem, data de validade,

condiçôes de armazenamento,
quantidade do produto, número
do Registro no Ministério da
Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo

35

36

de ins
ão do SlF.
P O MASSA FINA: Produto a
base de farinha de trigo especial,
fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou bânha, 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

1799.70

a30

4 406 70

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 -

1 614.00

56
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MAPA. As embalagens deverão

37

38

L

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,
rnformação nutricional, número
do lote, data de fabricação e
uantidade do roduto
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 0'l ano, com o registro
obrigatório no Ministerio 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
uantidade do
uto
POLPA DE FRUTA SABOR
CAJÚ: 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 seráo 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

1 461,00

í.461,00

57
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do lote, data de fabricação e
quantidade do produto.
POLPA DE FRUTA SABOR
GOIABA: Polpa de Írutas
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
lvlinistério 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
uantidade do
uto
POLPA DE FRUTA SABOR
MARACUJÁ: 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
externamente os dados de
identificação e procedência,
informação nutricional, número
do lote, data de fabricação e
uantidade do roduto
PROTE NA TEXTURIZADA DE
SOJA ESCURA:Proteína
texturizada de soja escura,
apresentada em grãos com
aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, acondicionada em saco
lástico de 400 , trans arente.

I

1.542.00

1.433,00

294,40

58
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43

44

isento de su.lidades, com data de
validade mínima de 06 meses a
rtir da data de entr a
SAL REFINADO: 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
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabricação e quantidade do
produto.
TOMATE lN NATURA: Tomate in
natura, frescos. Não 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
VINAGRE DE LCOOL: Vinagre
de álcool, embalagem garrafa
pet de 500 ml. As embalagens
deverão ser integras, nâo serão
aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteraçáo
do produto ou embalagem,
deverá conter exlernamente os
dados de identificaÇão e
procedência, número do lote,
data de fabricação e quantidade
do roduto

840,00

2182.00

260,50

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

EMPRESA FORNECEDORA
CNPJ no

Razão Social

Cidade
UF:

CEP:

Telefone

Fax

59
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Representante

Eletrônrco

RG no
ExpedidoíUF

rgão

Telefone

CPF

no

Celular

Endereço Eletrônico.

2.3 oRGÃo(s) PARTTcTPANTE(s)
Secretaria ltilunicipal de Educação

N"

GENERO ALIMENTICIO

ORD

1

ACHOCOLATADO EM P
Achocolatado em pó, embalagem de
2009. enriquecido 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 alteração do produto
ou embalagem. deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
iníormação nutricional, número do
lote, data de fabricação, quantidade
do roduto
AçUCAR CRISTAL: Achocolatado
embalagem
2009,
enriquecido
As
embalagens devêrão ser íntegras
(latas. potes. pacotes etc.). não serão
aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto
embalagem, deverá conter
externamente
dados de
identificação
procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de fabricação, quantidade
do produto.

em pó,

2

ou

APRES

QUANTI
TAT
SEMED

QUANTITAT
TOTAL

KG

1.213,20

l

de
com ferro.

KG

os
e

3 367,00

60
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ALHO lN NATURA: Alho in natura,
cabeÇas íntegras, dentes grandes e
uniíormes, firmes e com brilho. 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 solicita o
AMIDO DE MILHO: Amido de milho
embalagem de 2009. Cereais,
farináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, íungos, 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 uantidade do roduto
ARROZ POLIDO, LONGO, FINO,
TIPO I :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,
inÍormação nutricional, número do
lote, data de fabricação, quantidade
do roduto
AVEIA EM FLOCOS: Arroz tipo 1,
classe longo íino, 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

KG

516,00

KG

36,80

KG

12.862,00

KG

43 80

61
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ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identiíicação e procedência,
informaÇão nutricional. número do
lote. data de fabricaÇão. quantidade
do produto.
BATATA INGLESA IN NATURA:
Batata inglesa (Kg) in natura lavada.
Não serão aceitas batatas
estragadas, murchas, com brotos, ou
que não sê enquadram no processo
seletivo de padrão de qualidade. Os
produtos do grupo das hortaliças
(verduras e legumes) devem
apresentar o peso na embalagem
conforme solicita ao
BETERRABA IN NATURA:
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
coníorme solicita ao
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA:
Biscoito doce tipo maisena, em
pacotes de 4009, onde em uma
porçáo de 309 contenham 2,09 de
ProteÍnas e 4, 1g de Gorduras totais,
0,09 de Gordura Trans, 2,19 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 nenhum tipo de
viola o
BISCOITO DOCE TIPO MARIA:
Biscoito doce tipo Ítilaria, em pacotes
de 4009, onde em uma porÇão de
309 contenha 2 g de Proteinas e 4,59
de Gorduras totais, 0,09 de Gordura
Trans, 1,89 de Gordura Saturada.
Cereais, farináceos e leguminosos
devem estar isêntos de materia
terrosa, parasitas, fungos, vestígios
de insetos, livres de umidade e
coloração específica. Embalagem
sem sinal de nenhum tipo de
violação.

I

KG

+. 516,00
KG

73.00

KG

li

ltl'

172.40
-'

;

I

KG

l

I

754,80
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BISCOITO DOCE TIPO MARIA
SABOR CHOCOLATE: Biscoito doce
tipo l\ilaria 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
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
Gorduras totars 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
colora ao es cíÍtca

CAFE EM PO: Cafe em pó com selo
ABIC, embalagem de 1009.

I

KG

73,60

KG

1.907,20

KG

2 1 60

14
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CARNE BOVINA MO DA:Carne
bovina de 2" qualidade (acem
fraldinha. músculo, peito, ponta da
palheta) moída, resfriada, limpa,
aspecto própno da espécie, não
amolecida nem pegajosa, cor própria
da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor
prôprio, 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 ins
ão do SIM e

,fi

KG

4.806,00

/ N".'
ESTADo oo mnnaNnÃo
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3n
qêpÊ;

respectivo peso em quilogramas

CARNE BOVINA PICADA: Carne
bovina de 2a qualidade (acém,
fraldinha, músculo, peito, ponta da
palheta) picada resfriada, Iimpa,
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

I

_l

integridade

16

17

18

19

do produto até

KG

o

momento do consumo. A embalagem
deverá conter exlernamente os
dados de identificaÇão, procedência,
número de lote, data de validade,
carimbo de inspeção do SIM e
res ectivo
so em uilo ramas
CEBOLA lN NATURA: Cebola (Kg)
branca in natura. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou
que não se enquadram no processo
seletivo de padrâo de qualidade. O
produto deverá apresentar o peso na
embala em conforme solicita o
CENOURA lN NATURA:Cenoura
(Kg) in natura. Náo serão aceitos
produtos estragados, murchos ou
que náo se enquadram no processo
seletivo de padrão de qualidade. O
produto deverá apresentar o peso na
embala em conforme solicita o
CHUCHU lN NATURA. Chuchu in
natura de primeira, tamanho e
coloraÇões uniformes, livres de
materiaas terrosos, sem danos físicos
e mecánicos oriundos do manuseio e
transporte inadequados. O produto
deverá a presenter o peso na
embala em conforme solicita ao
COCO RALADO: Coco ralado úmido
e adoçado embalagem plástica de
1009. A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identif ice o,
rocedência,

2.141.00
l

KG

2.182,00

KG

2.188,00

KG

51.00

KG

35,20

.l

6.1

b
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t20

21

22

23

24

nformaÇões nutricionais. número de
ote uantidade do roduto
COLORIFICO EM
: Colorífico em
pacotes
pó, embalado em
de 509. A
embalagem deverá constar
externamente, os dados de
identrficaÇâo e procedência. número
de lote e uantidade do roduto
FARINHA DE MILHO FLOCADA:
Farinha de milho flocada. Flocos
grandes, amarelos, sem sal,
embalada em pacotes/sacos
plásticos. transparentes, hmpos. não
violados. resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os
dados de identificaÇâo, procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto.
Embal emde5
FARINHA DE TRIGO: Farinha de
trigo sem fermento, enriquecida com
ferro e ácido fólico, embalagem de
1kg 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 a partir
da data de
a
FEIJ O COMUM TIPO 1: Feitão
comum, tipo 1, classe cores,
embalagem de 1kg em sacos
plásticos transpârentes, 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
roduto
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
lástico ro rios da marca. atóxico,

KG

513.15

l

KG

1.340,50

KG

130.00

KG

í.504,00

KG

8 808 00

65
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limpo, náo vrolado, 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
Agrrcultura/SlF e carimbo de
tns e ão do SlF.
FRANGO PEITO 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
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
identificaçâo, procedência, número
de lote, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da
Agricultura/SlF e carimbo de
lns e ão do SIF
INTEGRAL: Leite em
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 dê Gorduras
Saturadas, 124m9 de sódio, 223 mg
de cálcio e valor energético a partir
de 129 Kcal por porÇáo. 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 quantldade
do produto.(COTA DE 25%,
EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
12y2006 - Art. 48, inciso I
LEITE EM P INTEGRAL: Leite em
pó integral, embalagem de 2009,
com SlF, onde uma porção de 269
contenha 6,69 de Proteínas. 7,29 de
Gorduras Totais, 4,4 de Gorduras

Je*
Ç,Pl;

-l
KG

1

.555 00

KG

1j02 00
KG

3 305,00

66

f{l
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*'

28

30

13.t

ESTAIX) DO MARANHAO

PREFEITL RA NITINICIPAL DE I NI PERA'TRÍZ
COMI SSAO PI,RMANENTE I)E LICI'I'A(.]Ao
Saturadas, 124mg de sódio, 223 mg
de cálcio e valor energético a partir
I de 129 Kcal por porção. As
i embalagens deverão ser íntegras,
] não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteraÇão do
produto ou embalagem. devêrá
contêr extêrnamente os dados de
identificaÇão e procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade
do oduto coTA DE 7s%)
MAÇÂ NACIONAL: 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 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
a1
MACARR O ESPAGUETTE
Macarrão de sêmola tipo Espaguete,
enriquecido 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 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 procedêncra,
informação nutncional, número do
lote, data de fabricação e quantidade
do roduto
MACAR
O PARAFUSO: Ívlacarrão
de sêmola tipo Parafuso, enriquecido
com íerro e ácido fólico, em pacotes
de 5009. Cerears, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de
rasitas. fun os.
matéria terrosa,
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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
identiíicação e procedência,
informaÇão nutricional, número do
lote. data de fabricação e quantidade
do roduto
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
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 roduto
MILHO PARA CANJICA AMARELO:
Milho para canjica amarelo, grupo
especial, subgrupo despeliculado,
classe amarela, tipo 1 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 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,
inÍormação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade
do roduto
OLEO DE SOJA: Oleo de soja,
garrafa PET de 900 ml, que contenha
gorduras
máximo 9Yo
porção. As
saturadas
embalâgens deverão ser íntegras,
não serão aceitas aquelas que
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estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de
procedência,
identificação e
informação nutricional, número do
lote, data de Íabrrcação e quantidade
do roduto
OVO:Ovo de galinha, branco tipo
extra, fresco, limpo, pesando

60g cada,
acomodado em bandejas de papelão,
acondicionadas em caixas lacradas,
limpas, secas, não violadas,
aproximadamente

resistentes, que garantam
integridade do produto até

a

o

momento do consumo. A embalagem

deverá conter externamente os
dados de identificação e
procedência, número de lote, data de
data de validade,
condições de armazenamento.
quantidade do produto, número do
Registro no lilinistério da
Ag ricultura/SlF/DIPOA e carimbo de
lns
o do SIF
PAO 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 e validade,
Unidades a roximadas a 3
POLPA OE FRUTA SABOR
I ACEROLA: Polpa de frutas
I selecionadas sabor Acerola, isentas
de contaminaÇão. A embalagem
i 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
Abestêcimento - tvlAPA. As
embalagens deverão ser íntegras.
não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
ual uer outro sinal de altera odo

embalagem,
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produto ou embalagem, deverá
conler externamente os dados de
identif icação e procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade
do roduto
POLPA DE FRUTA SABOR CAJA:
Polpa de frutas selecionadas sabor
Cajá, 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
integras, 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 nutricional,
número do lote, data de fabricação e
uantidade do roduto
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU:
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
- tVlAPA. 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 Íabricação e
uantidade do
uto
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
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embalagens deverão ser íntegras,
não serão aceitas aquelas que
est,verem 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 roduto
POLPA DE FRUTA SABOR
MARACUJÁ: Polpa de frutas
selecionadas sabor Maracujá, 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
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 roduto
PROTE NA TEXTURIZADA DE
SOJA ESCURA:Proteína texturizada
de soja escura, apresentada em
grãos com aspecto, col 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 entre a
SAL REFINADO: Sal refinado iodado
em pacotes plásticos de 1 kg. As
embalagens deverão ser íntegras,
não serão aceitas aquelas que
estrverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem. deverá
conter externamente os dados de
identiíicação e procedêncta. número
do lote, data de fabricaÇáo e
uantidade do roduto
TOMATE lN NATURA. Tomate in
natura, frescos. Não serão aceitos
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produtos estragados, murchos ou
que não se enquadram no processo
seletivo de padrão de qualidade. Os
produtos devem apresentar o peso
nas embala ens conforme solicitado
VINAGRE DE ALCOOL: 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
fabrica oe uantidade do roduto

\\

4)9

CPI:

L

260,50

3. DA VALIDADE DA ATA
3.í. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de D|A,/ÍúÉS/ANO, tendo
validade até DlÁ/MÊS/ANO, não podendo ser prorrogada.
4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo lnteressados

medrante

assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial

_t2018.

4.2. O compromisso de entrega

no

e

execução só estará caracterizado mediante Contrato,
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial no _20í8.
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 atê 03 (três) dias
corridos contados a partir do recebimento da Solicitação do Material em questão. A entrega será
feita de forma parcelada, nas quantidades e local estabelecido na "Ordem de Fornecimento".

5. DAS COND|çOES GERATS
5.'1. As condiÇôes 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 condiçóes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.
6. DA DTVULGAÇAO
6.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de PreÇos no site do Município, que é
condição indispensável para sua eficácia, será providencrada pelo Orgão Gerenciador até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela
data
6.2. Para firmeza 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 pêlas partes e encaminhada cópia
aos demais órgãos pafticipanÍes fse houver).
72
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Bruno Caldas Siqueira Freire
Presidenta da CPL - Órgão Gerenciador
Representante

-

Fornecedor
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ANEXO IV
(MINUTA DO CONTRATO)
CONTRATO

NO

t2019

-

CONTRATO DE 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,
II E III DA ZONA RURAL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL,

DA

QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA
, NA FORMAABAIXO.

dias do mês de _
do ano de 2018, de um lado, o MUNICIPIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/IVIF n." 06.1 58.455/000 í -16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.o 2O1 -

Ao(s)

_

Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal
ssp/ruA

e do cp,F/rvF ^ l'"'*'"'' 'l"T:,#ll:" ,:::ffi:.:" *:, *"*

*-

e, do outro lado. a empresa
, CNPJ/MF n.o
,estabelecidana-'neSteato,representadapelo,Sr
portador do RG n.o
e do CPF/MF n.o
, doravante

CONTRATANTE

denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.o
proposta apresentada, que passam a integrar este
instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não 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:

e

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato AquisiÇão de gêneros alimentícios destinados a Alimentação
Escolar dos alunos dos Programas PNAC, PNAq PNAE, EJA, MAIS EDUCAÇÃO E AEE das
escolas/creches dos POLOS l, ll e lll da ZONA RURAL, com motivaÇão no Processo
Administrativo n" 20.001.262312018- SEMED, e em conÍormidade com o Pregão Presencial no
12512018-CPL e seus anexos, que independente de transcnçáo integram este instrumento para
todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento
licitatório realizado na forma da Lei no. 8.666, de 21 de lunho de í 993 e suas alterações.

-

CLÁUSULA SEGUNDA
71
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l- Após a definição dos fornecedores provisoriamentê 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 ate três dias úteis após a deta do
certame (RESOLUÇÃO FNDE/CD/n' 26113), sendo esta data agendada ao final do mesmo. Será
reprovada automaticamente a amostra que não corresponder ao produto especificado na
planilha unificada e as especificaçôes 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 deverão
apresentar, antes da sessão de apresentação e análise das amostras, uma .iustificativa
oficialmente expondo os verdadeiros motivos da desistência.

lll- 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
íiscal da área de alimentos 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 não as amostras recebidas e analisadas, caso algum fornecedor
tenha sua amostra reprovada, será substituído imedratamente pelo segundo colocado.
lV- O fornecedor que igualar seus preÇos ao primeiro colocado durante o certame, íicando como
segundo colocado é obrigâdo a acompanhar a sessão de apresentação de amostras com seus
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 relaçâo às gorduras totais,
gorduras saturadas e sódio poderão apresentar valores iguais ou menores do que os
especificados. Possíveis variaçóes serão avaliadas pela equipe de Nutricionistas da SEMED,
objetivando a melhor qualidade nutricional dos produtos.

...-,

Vl- Todos 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.

Vll- A metodologia a ser utilizada no processo de avaliação sensorial dos produtos a serem
degustados será baseada no metodo classificatório (EMBRAPA, 1993) que corresponde à
classificação quantitativa, através de notas, dos atributos sensoriais, organizados em planilhas
específicas (ANEXO I ll).

Sáo avaliados, conforme

o tipo de alimento, os atributos: aparência. odor, sabor e

consistência/textura que são acompanhados de parâmetros descritos em conceitos (ad.ietivos) e
notas inteiras (escala de pontos), conforme as especificaÇões a segurr.
a) Aparência e Sabor:

o Bom: 7a9
. Regular.4 a 6
o lnsatisíatório: 'í a 3
b) Odor:
o Característicos. 7 ag
o Característico pouco acentuado ou característico
. Não característico. 1 a 3

muito acentuado: 4 a 6
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Nota: O odor não característico corresponde ao odor "estranho", não correspondente ao alamento
em questão.

c) Consistência / Textura:
. Adequada: 7a9
. Moderadamente adequada: 4 a 6
. lnadequada: 'l a 3
Na avaliação rndividual, é obtida uma avaliação combinada que corresponde ao conceito

lnsatisfatório: quando houver a presença de um ou mais adjetivos: lnsatisfatório, Não
característico, lnadequado.

Satisfatório: quando houver predominância dos adjetivos: Bom, Regular, Característico
pouco acentuado, Característrco Acentuado, Adequado, Moderadamente adequado.

Vlll- A nota composta corresponde à soma das notas atribuídas pelo provador às características
analrsadas.

lX- Na avaliação global, que resume as avaliações individuais dos degustadores, a amostra que
obtiver o resultado "rnsatisfatório", pela maroria 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.

cLÁusuLA

TERCETRA

-

DAS coNDtçÔES Do PAGAMENTo

O valor do presente contrato e de R$

l-

O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Secretaria Ívlunicipal de PlaneJamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária (SEPFAZGO) ou por outro setor especííico da Prefeitura
t\/unicipal de lmperatriz, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo
setor competente, bem como as certidôes de regularidade lunto a RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (DÍvida Ativa e Tributos) e tVlunicÍpio e será feito na
modalidade de transferência online.

ll- O Cronograma 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.
lll- Os pagamentos serão feitos por PROGRAMAS (PNAE, PNAC, PNAB AEE, EJA e MAIS
EOUCAÇAO), mediante a comprovação de entrega, através da apresentação dos recibos
acompanhados das per capÍas, datados ê assinados por um servidor da escola,
devidamente identificado.
lV- O pagamento será eÍetuado a fornecedora, por meio de transferência eletrônica ou ordem
bancána, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitaÇão definitiva dos mesmos, com
apresentaÇáo das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competentes.
CLAUSULA QUARTA - PENALIDADES

l- Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida

a

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sançôes, segundo a gravidade da falta
cometida:
ll - 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
76
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caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não
caiba a aplicaÇão de sanção mais grave:
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 rescrsão, em razáo da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésr'mos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências
de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, náo abrangido pelas demais
alíneas.
9ó (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela náo 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 pÍazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou
os fornecimentos forem prestados fora das especificaÇóes 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
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 prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.

c\ 5

_

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, especificaçóes 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 determinaçóes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primetro
do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de í993;
g) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
h) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
i) a alteração social ou a modiÍicação da finalidade ou da estrutura da empresa que pre1udique a
execução do Contrato;
j) razôes de interesse público, de alta relevâncra e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contÍatante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
k) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modiíicaÇões do valor
inicial do Contrato além do Iimite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.8.666,
de 21 de junho de í993;
l) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administraçáo, por pÍazo 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

o

mesmo

prazo,
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independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucesslvas e
contratualmente imprevistas desmobilizaçôes e mobilizaÇões e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensáo do cumprimento das obrigações
assumidas ate 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 pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçóes ate que seja normalizada a
situação,
n) a não-liberação, 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
execuçâo do contrato.
p) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sançôes penais
cabíveis.
q) a subcontrataçáo total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transíerência, 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.
CLAUSULA SEXTA

-

OBRTGAçOES DA CONTRATADA

l- Pagar todas as despesas, tars com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra.
garantia e todas as outras despesas decorrentes da contrataçáo.
ll- Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;

lll- 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 sujetta;

V- O produto e as instalaçôes 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
condições,

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, vier a, direta

Vll-

ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros,

Vlll- A empresa vencedora que possua sede Íora do município de lmperatriz - MA deverá
apresentat através de estrutura física, empresa íilial devidamente estabelecida e aceita pela
administração, para a execução dos contratos.
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lX- Assinar a

de

Ata

Registro

de

Preços, bêm como

os

instrumentos contratuais dela

decorrentes:
X- 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 Íederal, estadual, distrital e municipal;

Xl- lnformar ao Orgão 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 Gerenciador. inclusive
referentes ao atendimento dos pedidos decorrentes do pregão presencial,

Xlll- Atender as demais condiÇóes descritas no Termo de Referência:
XIV- Se dirigir à Secretaria Municipal de Educação - SEt\ilED para recebimento das per captas
correspondentes à cada parcela e observar constantemente o recebimento de e-mail's desta
secretaria.;
CLÁUSULA SÉTIMA

CRITÉRIO DE REAJUSTE

-

l- Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente

licitaÇão não sofrêrão

recomposição de preços.

ll -

Para restabelecer a relaçáo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art.
65 da Lei n.o 8.666/93.
CLÁUSULA oITAVA
|

_

SUBcoNTRATAÇÃo

- Não e permitida a subcontratação total ou parcial para a execuçáo do futuro contrato

CLÁUSULA NONA

_

OBRIGAçOES DO CONTRATANTE

l- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a
efetiva execuçáo do objeto desta licitação.

ll- O acompanhamento e a fiscalizaÇão dos contratos frrmados 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.

lll- Os fiscais nomeados em cada contrato serão

responsáveis pelo acompanhamento,

fiscalização e pelo atesto do objeto contratado.
lV- Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, veriíicar, por meio
de seus funcionários, 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.
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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 condições
estabelecidas no Termo de Reíerência:

Vll-Analisar e emitir parecer a respeito de substituição de marcas, quando solicitado, limitado a
(um) pedido de alteração a cada 90 dias por item;

1

Vlll- Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades,
lX- Disponibilizar, mensalmente, as per captas impressas, correspondentes a cada parcela, aÍim
de que os fornecedores distribuam os gêneros alimentícios às escolas e anexem às notas fiscais
para prestaÇão de contas.
CLÁUSULA DÉCIMA

.

JUSTIFICATIVA QUANTo

A NÃo INTENÇÃo Do

REGISTRO DE

PREÇOS

l.- A Comissão Permanente de Licitação do Município de lmpêratriz/MA ainda não possui
ferramentas de inÍormática que permitam a realização da intenção do registro de preço pelo site
do município, portanto o referido procedimento vem sendo realizado por meio de ofício.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

l-

_

VISITA TECNICA

A partir da classificação provisória na sessão de apresentação e aná se das

amostras
(degustação), todos os estabelecimentos deverão receber, em ate 03 (kês) dias úteis, visitas rn
loco realizadas pela equipe técnica da SEMED (01 representante do Apoio ao Educando, 01
representante da NuÍição e 01 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, fornecido por empresa habilitada
de acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada no 52 (RDC no52 2211012009 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e com prazo de validade vigente.
V- As empresas produtoras/fornecedoras dos alimentos de panificação, polpas de frutas, carnes
e derivados e írangos e derivados deverão, comprovar que possuem em seu quadro
permanente, profissional de Nível Superior da área de NutriÇão (panificação), 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 profissronal de classe), com certidão de regularidade junto ao mesmo. que assuma a
responsabilidade técnica da empresa.
Vl- A comprovação do vínculo empregatício se fará através de apresentaÇão de cópia
autentrcada da carteira de trabalho (CTPS) ou contrato de prestação de serviços.
Vll- As empresas produtoras/fornecedoras de polpas de frutas deverâo apresentar o registro de
estabelecimento e o registro de produto, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, no ato da habilitação.
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
80
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Manipulação ou FabricaÇão de Alimentos, assinado por profissional capacitado e habilitado, com
registro no conselho de classe competente (cópia autenticade de Certeire 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 de razão social do licitante, não podendo em
hipótese alguma ser de oulra razáo social, deverá ainda, estar atualizado para o ano vigente.
lX- As licitantes classificadas provisoriamente deverão comprovar, no ato da vrsita, a propriedade
ou terceirização da frota de veículos a ser utilizada no transporte de alimentos. através de cópias
autenticadas dos CertiÍlcados 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 que toda documentação especificada nesse item deve estar
vigente. Os veículos deverá atender todas as exigências constantes nos itens 10.3 e 10.4 deste
termo.
X- Ao (a) Pregoeiro (a) ou a Autoridade Superiot 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.

cLÁusuLA DEctMA SEGUNDA - ESpEctFtcAÇÃo DAS EMBALAGENS

E

pRoDUTos

I. ACHOCOLATADO EM PO

Especificação Técnica: Achocolatado em pó, embalagem de 2009. enriquecido com ferro. As
embalagens deverão ser íntegras (latas, potes, pacotes etc.), não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou peíuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lotê, data de fabricação, quantidade do produto.

[- AÇÚCAR

CRTSTAL

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 rdentificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.

III-ALHO IN NATURA
Especificação Técnica: Alho in natura, cabeças íntegras, dentes grandes e uniformes, firmes 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.

IV-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 especÍfica. A embalagem deverá ser íntegra e conter

Especificação Técnica: Amido

de milho

externamente os dados de identificaçâo, procedência, informaçóes nutricionais, número de lote e
quantidade do produto.
V. ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1
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 dê insetos, livres de umidade e coloração especííica. As embalagens deveráo ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro

lll
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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.
VI- AVEIA EM FLOCOS FINOS
Especificação Técnica. Aveia em flocos finos, embalagem de 2009. 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
identificação 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
na embalagem conforme solicitação.

VIII- BETERRABA IN NATURA
Especificação Técnica: Beterraba (Kg\ in natura. Não serão aceitos produtos estregados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto
deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitaçáo.
IX- BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
Especificação Técnica: 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. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos. vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específaca. 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, íungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração especííica. Embalagem
sem sinal de nenhum tipo de violação.
XI- 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 violaçáo.
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

I
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Especificação Técnica: Caíe em pó com selo ABIC, embalagem de 1009

- Moída
Especificação Técnica: Carne bovina de 2" qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito, ponta
da palheta) moida, 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 ate 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

XIV- CARNE BOVINA

respectivo peso em quilogramas.

- Picade
Especificação Técnica: Carne bovina de 2a qualidade (acem, fraldinha, músculo, peito, ponta
da palheta) picada 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, náo 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 Sltt/ e
XV- CARNE BOVINA

respectivo peso em quilogramas.

XVI. CEBOLA IN NATURA
Especificação Técnica: Cebola (Kg) btanca 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.
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 padrão de qualidade. O produto
deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitaçáo.

XVIII. CHUCHU IN NATURA
Especificação Técnica: Chuchu ln natura de primeira, tamanho e coloraçóes uniíormes, 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.

xtx- coco RALADo
EspeciÍicação Técnica: Coco ralado úmido e adoçado embalagem plástica de 1009. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informaçôes
nutricionais, número de lote, quantidade do produto.

XX- COLORÍFICO EM PÓ
Especificação Técnica: Colorífico em pó, embalado em pacotes de 509. A embalagem deverá
constar externamente, os dados de identiÍicação 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 identiíicação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Embalagem de 5009.
tt3
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XXII- FARINHA DE TRIGO
Especificação Técnica: Farinha de trigo sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico,
embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes, isento de su.jidades e umidade, não
violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantrdade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
XXIII- FEIJÃO COMUM TIPO 1
Especificação Técnica: Feijão comum, tipo 1, classe cores, embalagem de 1kg em sacos
plásticos transparentes. isento de sujidades e umidade, náo violados, resistentes.
Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificaçâo, 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, 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 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 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 Ministério da Agricultura/SlF e carimbo de inspeçáo 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 partrr de 129 Kcal por porçáo. 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 identificação e procedência, informação nutricional, número do lote,
data de fabricação e quantidade do produto.

xxv[-

MAçÃ NACTONAL
EspeciÍicação 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
maduras, isenta de enÍermidades, 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.
XXVIII. MACARRAO ESPAGUETTE
Especificação Técnica: Macarrão de sêmola tipo Espaguete, enriquecido com ferro e ácido
fólico, em pacotes de 5009. Cereais, íarináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
lerrosa, 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
õ+
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externamente os dados de identificaÇão e procedência, informação nutricional, número do lote,
data dê ÍabricaÇão e quantidade do produto.
XXIX. MACARRAO PARAFUSO
Especificação Técnica; Macarrão de sêmola tipo Parafuso, enriquecido com ferro e ácido fóltco,
em pacotes de 5009. Cereais, farinácêos 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
e quantidadê 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 alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência. informaÇão
nutricional, número do lote, data de fabricaÇão e guantidade do produto.
XXXI. MILHO PARA CANJICA AMARELO
Especificação Técnica: Milho para canjica amarelo, grupo especial, subgrupo despeliculado,
classe amarela, tipo 1 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 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, rnformação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.

xxx[- oLEo

DE

soJA

Especificação Técnica: Oleo de soja, garrafa PET de 900 ml, que contenha no máximo 97o de
gorduras sâturadas por porção. As embalagens deveráo ser íntêgras, não 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
nutricronal, número do lote, data de fabricaçáo e quantidade do produto.
XXXIII- OVO DE GALINHA

Especificação Técnica: Ovo de galinha, branco tipo extra, íresco, 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 embâlagem, data de validade, condições de
armazenamento, quantidade

do

produto, número

do

Registro

no

tiilinistério

da

Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo de inspeção do SlF.
XXXIV- PAO MASSA FINA
Especificação Técnica: Produto a base de farinha de trigo especial, Íermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reÍorçador, âçúcar, 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 OE 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 identiÍicação e procedência, informação nutricional, número do lote,
data de fabricação e quantidade do produto.

XXXVI- POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Cejá, 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 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 íabricação e quantidade do produto.
XXXVII. POLPA DE FRUTA SABOR CAJÚ
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 estjverem rasgadas ou
períuradas 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.
XXXVIII- POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
EspeciÍicação 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 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 nutrrcional, número do lote,
data de fabricação e quantidade do produto.
XXXIX. POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Maracujá, isentas de contamtnação.
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 quantrdade do produto.

-

XL. 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 entrega.

XLI. SAL REFINADO
86

h-

-r*',

E,STADO DO MARANHÃO

3c)

)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

Especificação Técnica: Sal refinado iodado em pacotes plásticos de 1 kg. As embalagens
deverão ser íntegres, 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.

XLII. TOMATE IN NATURA
Especificação Técnica: Tomate ln naÍura, frescos. Não 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.
XLIII. VINAGRE DE ÁLCOOL
Especificeção Técnica: Vinegre 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 alteraçáo do produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricaÇão e quantidade do
produto.

CLÁUSULA OÉCIMA TERCEIRA - 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 defrnida pela Equipe de Nutriçáo.
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.

ll-

Caso algum produto seja entregue com avarias diversas ou em desacordo com as
especificaçóes 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.

lll- Os gêneros elimentícios deverão ser transportados em carros fechados apropriados e
em perfeito estâdo de conservação e higiene, protegidos conforme caracteristicas 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
transporte fechado, isotérmico e refrigerado/frigorífico.
lV- Os alimentos in natura, os alimentos não-perecíveis e os produtos de panificação
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 (reírigerados 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 inÍerior 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 espêcificações exigidas serão rejeitados pela
contratante, devendo ser substítuídos imediatamente, sob pena de aplicação das sanções
administrativas previstas neste edital.
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Vl- Os gêneros alimentícios perecíveis serão entregues na escola semanalmente e os gêneros
nâo perecÍveis mensalmente.

Vll- Os gêneros alimentícios in natura deverão 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 especificações e condiçôes destê Termo de Refêrência, do Edital e do
Contrato. Sendo o produto aprovado pela referida comissão, a ata de degustaÇão deverá ser
anexada ao contrato, justiÍicando a substituição do(s) mesmo(s), e o período pelo qual será
substituído o(s) produto(s).

lX- Quando da substituiÇáo do(s) produto(s), será levado em conta, além das especificaçôes
nutricionais, os valores dos produtos. e caso, o valor do produto apresentado, comprovado pela
nota íiscal, seja menor que o valor do produto licitado, ficará(ão) o(s) fornecedor(es) obrigados a
fazer a compensação através de quantitativos em produtos.

X- Todavia, os Íornecedores 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 conhecimento dos
cardápios (ANEXO lV) e frequência dos itens que são ofertados 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.

CLAUSULA DECIMA

QUARTA- LOCAL

DE ENTREGA

I O local de entrega dos gêneros será informado nas per captas emitidas pelo DEPARTAT\/ENTO
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 DECIMA QUINTA

_

VIGÊNCIA Do coNTRATo

l- O contrato terá vigência por 12 meses contados da data de sua assinatura, nos termos do art.
aÍt. 57, Caput, da 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, §ío, da Lei Federal no 8.666/93.
CLÁUSULA DEcIMA SEXTA. DA RESPoNSABILIDADE cIvIL
A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceiros em razáo de açáo ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais a que estiver suleita.
CLAÚSULA DECIMA SÉTIMA - Do FoRo
Fica Eleito o Íoro da Cidade de lmperatriz- MA com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste
88
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Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ejustado e contretado, 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

dê 2019.

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal
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ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe currlpntuENTo Do tNc. v Do ART. 27 oALÊt 8.666/93

oecmneçÃo
(Nomê da Empresa)
por
inscrito no CNPJ n"
intermédio do seu representante legal o(a) S(a)
, portador da
Carteira de ldentidade no
e do CPF no
. DECLARA. para fins
do disposto no inc. V do aíl.27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representante lêgal)

(Observação: em caso aÍirmativo, assinalar a ressalva acima)
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PREGAO PRESENCIAL NO,I 25/20,1 8.CPL

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO OE CIÊruCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABTLTTAÇÃO

Declaramos, para eÍeito de participação no processo licitatório Pregão n" 12512018-CPL
realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz e conforme exigências legais, que damos
ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(tvlA),

_

de

de 2019

Representante Legal da Empresa
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