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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAçÃO - CPL
stsTEMA DE REGISTRO DE PREçOS - SRP
PREGÃO PRESENCIAL N9. 143/2019 - CPL
EDITAL

A.

CONDICÕES GERAIS:

L.

PREÂMBUtO:

- MA,

atTavés da PREGOEIRA OFICIAT E EQUIPE DE
julho
de 2018, publícada no dia 25 de julho de 2018,
APOIO designados pela Portaria Ne 7534, de 19 de
torna público para conhecimento dos interessados que às 14:00 horas do dia 14 de Janeiro de 2020,

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

na sede da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, ne 1657, Bairro

-

MA, onde serão recebidas as documentações e propostas e iniciada a abertura
dos envelopes relativos à licitação em epígrafe, na modalidade PREGÃO, na forma presencial, do tipo
MENOR PREçO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de interesse da SECRETARIA MUNICIPAt

Juçara, lmperatriz

DE EDUCAçÃO, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo ne. 02.08.00.235212019

-

SEMED, conforme descrito neste Edital e seus anexos.

2.

SUPORTE LEGAL:

l.

A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal ne 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto Municipal ne 22l2OO7 e Decreto Municipal ne 13, de 31 de março de
2015, tei Complementar ne 123, de 1,4 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar n" t47, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal ns 8.538, de 06 de
outubro de 2015, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da
Lein.e 8.666193 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

3.

DO OBJETO E VALOR:

l.

Aquisição de gêneros alimentícios destinados à Alimentação Escolar dos alunos dos
Programas PNAC, PNAP, PNAE, EJA, MAIS EDUCAçÃO
POLOS l,

ll e lll da ZONA

O

das escolas/creches dos

RURAT conforme planilha anexa (especificando cada item,

suas especificações técnicas
quantitativos por programa).

ll.

E AEE

- valor nutricional e embalagem -

seus respectivos

valor global estimado do contrato é deRS 487.720,20 (Quatrocentos e oitenta e sete

mil, setecentos e vinte reais e vinte centavos).

4.

PRAZOS:

l.

O contrato terá vigência por L2 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
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sofrer acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1e, da Lei Federal ns 8.666/93.

5.

FONTE DE RECURSOS:

l.

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar dotação orçamentária,
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil,
nos termos do art. 7e, § 2e, do Decreto Municipal 013/201.5.

B.

CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO NA TICITACÃO:

6.

DA PARTTCTPAÇÃO:

6.1

6.2

Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus
anexos, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das
propostas, e se apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no
preâmbulo deste Edital.
ltens Exclusivos - os itens com valor total estimado de até RS 80.000,00 (oitenta mil
reais) serão de participação exclusiva de empresas que se enquadrarem como
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades

cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3s da Lei
Complementar ns 123/2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do
ramo pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar ne 123/2006 e sua

alteração dada pela Lei Complementar L47/20L4,

e que atenderem a todas

as

exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos.

5.3

Para os itens com valor acima de RS 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação será
da seguínte forma

6.3.1

Cota Reservada de25% (inciso lll, art. 48 da Lei 1,47/21l4l para as licitantes

que se enquadrarem como Microempresas

-

ME, Empresas de Pequeno

Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido,

no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos limítes
definidos no inciso ll do caput do artigo 3s da Lei Complementar ne
1,23/2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo

pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar ne 123/2006 e sua
alteração dada pela Lei Complementar 747/2014, e que atenderem a todas
as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus

Anexos.
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6.3.2

(inciso lll, art. 48 da Lei 747/2014) para todas as
empresas que atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação,

Cota Principal de

75%o

constante deste Edital e seus Anexos
Não poderão participar desta licitação empresas:

6.4
a)

Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, dissolvidos ou liquidadas
e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda

empresas estrangeiras que não funcionem no país.
b)

Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.

c)

Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer
vínculo com servidor do município.

7.

d)

Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de lmperatriz.

e)

Que se apresentem em forma de consórcios.

f)

Pessoas Físicas.

DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

l.

Por força da Lei Complementar ne L23/06
microempresas

-

e do art. 34 da Lei ns

MEs, as empresas de pequeno porte

-

EPPs e as

L'J..488/07, as

Cooperativas a estas

equiparadas - COOPs que tenham ínteresse 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
eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relatíva à
regularidade fiscal, deverão consígnar tal informação expressamente na declaração
prevista no item 8.1.3

b)

no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME,

EPP

ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope,

toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à
regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de
documento que venha comprovar sua condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte;

c)

como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs,
EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a melhor proposta classificada.

ll.

Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:

\
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a)

a ME,

EPP

ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão;

b)

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

c)

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

d)

no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs,

EPPs

e COOPs que

se

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

e)

na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1., alínea c, o objeto

f)

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP.

8.

DO CREDENCIAMENTO:

l.

As Iicitantes deverão se apresentar junto ao(a) Pregoeiro(a) por meio de um
representante, portando seu documento de identidade original e devidamente
munido de Carta Credencial, podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou
procuração que o nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da
licitante, respondendo por sua representada, comprovando os necessários poderes

para formular verbalmente Iances de preços, firmar declarações, desistir ou
apresentar razôes de recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos
pertinentes ao presente certame.

8.1.1

No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de

identidade juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua
capacidade de representar a mesma.

8.L.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 eleiçôes de seus administradores, quando o licitante for
representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal,
comprovando esta capacidade jurídica;

a)

Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as

alterações ou da consolidação respectiva;
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8.1.3 As

participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus
representantes, Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de

8.1.4

Habilitação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo Vl do Edital.
Fica facultado às participantes, Apresentar Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou

8.1.5

EPP.

Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados

ao(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 por servidor da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados
sempre os respectivos prazos de validade;
8.2

Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou

seja, descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descritos no item
8.1.

8.3

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 lícitante.
8.4

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.
8.5

Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

C.

PREPARAÇÃO

E

FORMA DE APRESENTAçÃO DAS PROPOSTAS DE PEEçQS

E

qA

DOCUMENTACÃO DE HABILITACÃO:

9.

DA PROPOSTA DE PREçOS

l.

A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua

parte externa as seguintes informações:
A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 143/2019-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65.900-s05

Envelope 1 - PROPOSTA DE PREçOS
(razão social ou nome comercial do licítante e endereço)

ll.

Preencher,necessariamente,osseguintesrequisitos:

\
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a)

Ser digitada ou impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, redigida com

clareza em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente

datada e assinada na última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente
habilitada pela empresa.

b)

Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto
desta licitação, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e
especificações necessárias à identificação, inclusive marca do produto cotado, quando

for o caso, conforme Anexo l, e respectivo preço por item, em moeda corrente
nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por
extenso. Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos
valores. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados
os primeiros, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado
este último.

B.1) PARA A FORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS TMPRESSAS DEVERÁ

uflUzADA A

SER

DESCRTçÃO DOS rrENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA

E

PTANILHA DE PREçO ANEXO AO TERMO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAçÃO DA
PROPOSTA.

c)

Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referência (Anexo l), correspondente a prestação do serviço, e estar datada e assinada

d)

por pessoa juridicamente habilitada pela empresa;
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;

e)

Prazo de validade dos valores, que será de 12 (doze) meses, contados da data do

respectivo registro em ata, assegurado o direito de revisão e atualização na forma
legal.

f)

A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA
SESSÃO

DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE NA

EM PEN DR|VE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTTTUTA PROPOSTA DE PREçO

IMPRESSA.

10.

DA ACETTAçÃO TÁCrrA

l.

Os preços apresentados devem:

a)

Refletir os de mercado no momento, observado

o

prazo de prestação do

serviço/entrega do produto;

b)

compreender todas as despesas, tais como: custos diretos

e

indiretos, tributos

incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
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treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus Anexos.
c)

il.

serem irreajustáveis durante a vigência do contrato;
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) días, contados a partir da data
de entrega da mesma.

Os gêneros alimentícios serão entregues de forma parcelada, de acordo com a
liberação dos recursos do FNDE, previstas para 1"0 (dez) parcelas. Para cada parcela,

ilr.

será emítida pelo Departamento de Apoio ao Educando da SEMED, uma "Ordem de

Fornecimento", devidamente assinada pelo fiscal do contrato, de acordo com a per
capita definida pela Equipe de Nutrição. Os fornecedores deverão receber na SEMED,

de forma impressa, as per captas correspondentes à parcela vigente, bem como

as

"Ordens de Fornecimento", e terão 24h (vinte e quatro horas), para iniciar o
fornecimento, a partir do recebimento. O fornecimento deverá ser concluído dentro
de um prazo máximo de 7 (sete) dias úteis.
10.3

Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de

preços, alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não
serão consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou
borrões;
10.4

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.
10.5

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

10.2 e 10.3, respectívamente.
10.6

O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará

na

desclassificação do licitante;

11.

DA HABTUTAçÃO

l.

A documentação de habilitaçâo deverá ser apresentada em envelope

lacrado,

trazendo em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação:
A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 143/2019-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65.900-505

Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
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il.

Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão

ser

apresentados em original, os quais farão parte do processo licítatório, por qualquer

processo

de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor

da

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os
respectivos prazos de validade:

tt.z.L

Habilitacão Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentação:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.
b) 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 eleições de seus
ad m in

c)

istradores.

lnscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.

d)

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.

e)

Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas

as

alterações ou da consolidação respectiva.

LL.2.2

Reeularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante

a

apresentação dos seguintes documentos:

a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério

da Fazenda (CNPJ).

b)

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compatível com o objeto contratual.

c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições
Federais e Dívida Ativa e Prevídenciária).

d)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadua! do domicílio ou sede do

licitante (Tributos e Contribuições Estaduais e Dívida Ativa).

e)

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede

do licitante.

f)

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço

(FGTS), demonstrando situação regular no

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

C)

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título Vll-A da
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Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de

1'de maio de 1943.
11.2.3

Qualificacão Econômico-Financeira, que será comprovada mediante

a

apresentação dos seguintes documentos:

tl.2.3.t

Balanço Patrimonial

e

Demonstrações Contábeis

do

último

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que

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

11.2.3.2 O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis

deverão

conter registro na Junta Comercial.

a)

Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1) sociedades regidas pela Lei pe 6.404/76

(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.

a.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- pela cópia do Balanço extraído do Livro Diário, onde o mesmo se

encontra transcrito, devidamente autenticado na Junta Comercial

da sede ou domicílio do licitante, na forma da lN ns 65 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio-DNRC, de 1e de

agosto de 1997, art. 6e, acompanhada obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento;
a.3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
a.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.

1L.2.3.3 Certidão Negativa

de Falência expedida pelo distribuidor da sede
jurídica
da pessoa
emitida a menos de 60 dias da data fixada para

abertura da Licitação.
11.2.4

A Qualificacão Técnica dos licítantes deverá ser comprovada através de:

\
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a)

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

L1.2.5

Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquertrabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

11.3

Se

o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ

da matriz, ou;

11.3.1

for a filial, todos os documentos deverão estar com o número
do CNP.J 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
Se o licitante

assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando

o licitante

tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo apresentar, neste
caso, o documento comprobatório de autorização para a centralização;

11.3.2

Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ

da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos
somente em nome da matriz;

Lt.4

O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará

na

inabilitação do licitante;

D.

ABERTURA

E

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

12. DO PROCEDIMENTO

l.

No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou

seus representantes legaís, o(a) pregoeiro(a) receberá os documentos

de

credenciamento e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 0L) e os
documentos de habilitação (envelope 02);

Lz.t.t

O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze)

minutos para a abertura dos trabalhos;

t2.2

a

sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da

lniciada

licitação estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido

horário;

12.3

Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do ANEXO Vl,
serão recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação

RUA URBANO SANTOS, N" 1657

-

BAIRRO JUÇARA

-

IMPERATRIZIMA

X

,dK1

No

-*\
-+ffi

5)b

cr

cPt

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LICTTAçÃO - CPL
da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com
exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis;

12.4

No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de Menor Preço e os das ofertas com preços até 70% (dez
por cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores

distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;
L2.4.1 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida
palavra ao licitante, na ordemdecrescente dos preços;

12.4.2

a)
b)

a

Poderá o(a) Pregoeiro(a):

Advertir os licitantes;
Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem
ser reduzidos;

c)
d)
e)
f)

Definir tempo para os lances verbais;

Permitir ou não a utilização de aparelhos celulares;
Suspender e recomeçar o Pregão
Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe

a

sessão, assim como, qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro,

sem prejuízo das penas legais aplicáveis em cada caso.

12.4.3
12.4.4

Dos lances ofertados não caberá retratação;

Depois de definido o lance de menor preço, 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;

t2.s

Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condíções definidas no item 1.2.4, o (a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas,
até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaísquer

que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta
condição todos participarão da etapa de lances verbais);
12.6

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas;

L2.7

Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para

a
a

contratação;

t2.8

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;

t2.8.L

Após o encerramento da etapa competitiva, os demais licitantes poderão

igualar suas ofertas ao valor da menor proposta do licitante mais bem
classificado.
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A apresentação de novas propostas na forma do item 12.8.1 não prejudicará

o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

12.8.3
L2.8.4

Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do

licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;
Será incluído, na respectiva ata da sessão pública do pregão na forma de
anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotaros bens ou serviços com
preços iguais aos do licitante vencedor na seqüência de classificação do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atender aos requisitos no previsto no art. 3", da Lei ns 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.
L2.9

Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas de acordo com o
menor preço ofertado, o(a) pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha
sido classificada em primeiro lugar;

12.9.t

Em seguida, dará continuidade a abertura dos envelopes de habilítação dos
demais licitantes que aceitarem registrar seus preços, igualando suas ofertas
ao valor da menor proposta do licitante mais bem classificado.

t2.LO

Sendo ínabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) pregoeiro(a) prosseguírá com a abertura do envelope de documentação da

proponente classíficada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um

t2.tt

licitante atenda às condições fixadas neste edital;
Nas situações previstas nos subitens t2.7, t2.8 e 12.10, o(a) pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido menor preço;

12.L2

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem

dos licitantes sendo declarado(s) vencedor (es) aquele que ocupar o primeiro lugar,

t2.13

sendo-lhe adjudicado pelo(a) pregoeiro(a) o objeto do certame;
O (a) pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo
os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as empresas

poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmos;
L2.14

Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo (a)
pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

13.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

{
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é do tipo MENOR PREçO

POR ITEM, em consonância com

o

que

l.

Esta licitação

il.

estabelece a legislação pertinente;
Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste

edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços;

Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e

ilr.

condições deste edital, apresente o MENOR PREçO POR ITEM.
Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas,

IV

após os lances verbais, se for o caso, o(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 § 2e do artigo 45 da Lei ns 8.666/93.
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,

V

prevalecerá o valor unitário.

14. DA IMPUGNAçÃO

l.

E DO pEDtDO DE ESCLARECTMENTO

Os interessados poderão solicitar até o

2' (segundo) dia anteríor à data de entrega dos

envelopes, quaisquer esclarecimentos, informações, providências ou impugnar o ato
convocatório através de comunicação a coMlssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL,
através do setor de protocolo, via postal com Aviso de Recebimento (AR), no endereço

da Comissão Permanente de Licitação

-

CPL,

ou pelo endereço

eletrônico:

atendimentocpl @hotmail.com.
Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por

ll.

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.

!ll.

Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na

preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar

a

entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, exceto quando
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas
(Documentação e Preço).

lV.

A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da Lei

8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das
08:00 as 1,8:00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua
Urbano Santos, ns 7657 - Bairro Juçara, CEP 65900-505, lmperatriz-MA, ou via postal
com Aviso de Recebimento (AR) no mesmo endereço indicado acima, ou no endereço

eletrônico: atendimentocpl@ hotmail.com, nos seguintes prazos:
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a)

Por qualquer cidadão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos

b)

envelopes de habilítação;
Pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes
de habilitação.

V.

A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame

VI.

licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
lícitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

vt!.

As repostas aos possíveis pedidos de esclarecimentos ou impugnações a este Edital

estarão disponíveis no

site

prefeitura, qual

da

seja,

www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes, bem como no Portal da transparência.
15. DO DIREITO DE RECURSO

l.

Declarado

o

vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata

e

motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões,
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão

a

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos
autos;

ll.

O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzída
a

termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou

vencidos os respectivos prazos legais.

lll.

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) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e
decisão, obedecidos os prazos legais;

lV.

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;

V.

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;

Vl.

A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará

a

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro
ao vencedor.

16. DACONTRATAçÃO

l.

Homologado o julgamento, será elaborado

o Contrato em favor do(s) licitante(s)

vencedor(es), o qual será convocado para firmar a avença.
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O(s) licitante(s) vencedor(es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável

il.

uma única vez, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO - SEMED, para
atender à convocação prevista no item anterior.

llt.

Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresentar(em) situação regular

executar

o objeto

observada

ou recusar-se

a

licitado, injustificadamente, será convocado outro licitante,
assim sucessivamente, sem prejuízo da

a ordem de classificação, e

aplicação das sançôes cabíveis, observado o disposto no subitem acima.
Não será admitida a subcontratacão total ou parcial para a execucão do contrato.

IV

17. VIGÊNCIA DO CONTRATO

l.

t2 meses contados da data de sua assinatura, nos termos
do art. art.57, Caput, da Lei n'. 8.666/93. Havendo necessidade o contrato poderá
sofrer acréscimos e supressões de até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1e, da Leí Federal ne
O contrato terá vigência por

8.666/e3.
18. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

18.1

Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de

obra, garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.

18.2
18.3

Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;
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;

18.4

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;

18.5

O produto e as instalações físicas do CONTRATADO (A), deverá observar todas

as

exigências dos Órgãos Públicos competentes.

18.6

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;

L8.7

Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência,

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por
dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas
atividades, víer a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a
tercei ros;
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18.8

A empresa vencedora que possua sede fora do município de lmperatriz

18.9

apresentar, através de estrutura física, empresa filial devidamente estabelecida e
aceita pela administração, para a execução dos contratos.
Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como os instrumentos contratuaís dela

MA deverá

decorrentes;
18.10

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

18.11

lnformar ao Órgão Gerenciador ou ao lnteressado, a ocorrência de fatos que possam

18.L2

interferir direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento;
Encaminhar laudos e demais informações requisitadas pelo Orgão Gerenciador,
inclusive referentes ao atendimento dos pedidos decorrentes do pregão presencial;

18.13

Atender as demais condições descritas no Termo de Referência;

t8.t4

Se

dirigir

à

Secretaria Municipal de Educação - SEMED para recebimento das per captas

correspondentes à cada parcela e observar constantemente o recebimento de e-mail's
desta secretaria.;

19.

OBRTGAçÕES DA CONTRATANTE

19.1

Acompanhar

e

fiscalizar

a

execução

do contrato, bem como atestar nas

notas

fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.

19.2

O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão

feitos porservidor (es) designado(s) por portaria(s) em conformidade com o disposto
no art. 67 da Lei n" 8.666/93.

19.3

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

19.4

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

19.5

livre acesso às dependências pertinentes do estabelecimento.
Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e
Contrato;

19.6

Comunicar prontamente

à

Contrato, podendo recusar

CONTRATADA, qualquer anormalidade

no objeto do

o recebimento, caso não esteja de acordo

com

as

especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

L9.7

19.8

Analisar e emitir parecer a respeito de substituição de marcas, quando solicitado,
límitado a 1 (um) pedido de alteração a cada 90 dias por item;
Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;
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19.9

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 fiscais para prestação de contas.

20. DO PRAZO E COND!çÕEs DE ENTREGA
!. Os gêneros alimentícios serão entregues de forma parcelada, de acordo com a
liberação dos recursos do FNDE, previstas para 10 (dez) parcelas. Para cada parcela,
será emitida pelo Departamento de Apoio ao Educando da SEMED, uma "Ordem de
Fornecimento", devidamente assinada pelo fiscal do Contrato, de acordo com a per
capita definida pela Equipe de Nutrição. Os fornecedores deverão receber na SEMED,
de forma impressa, as per captas correspondentes à parcela vigente, bem como as
"Ordens de Fornecimento", e terão 24h (vinte e quatro horas), para iniciar o
fornecimento, a partir do recebimento. O fornecimento deverá ser concluído dentro de
um prazo máximo de 7 (sete)dias úteís.

!1.

Caso algum produto seja entregue com avarias diversas ou em desacordo com as
especificações técnicas ou com problema de qualidade, a empresa Contratada deverá

repô-lo devidamente corrigindo em até 24 (vinte e quatro) horas após notificação do
Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades
cabíveis.

lll.

Os gêneros alimentícios deverão ser transportados em carros fechados apropriados e

em perfeito estado de conservação e higiene, protegidos conforme características de
cada alimento e obedecendo aos critérios de refrigeração e congelamento, nos casos
necessários. O transporte de alimentos refrigerados e/ou congelados deve ser feito em

lV.

transporte fechado, isotérmico e refrigerado /frigorífico.
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 (resfríadas) e as aves (congeladas) deverão ser transportadas

em temperatura adequada (refrígerados e/ou

congelados), para

a

perfeita

conservação, dentro de embalagens apropriadas, com as identíficações devidas e em

transporte apropriado. Os alimentos não perecíveis, quando da entrega dos mesmos,
deverão ter o prazo de validade não inferior a 80% (oitenta por cento) da validade
marcada na embalagem.

V.

Os gêneros alimentícios que se demonstrarem impróprios para

o consumo ou que

tenham seu valor nutritivo diferente das especificações exigidas serão rejeitados pela
contratante, devendo ser substituídos imediatamente, sob pena de aplicação das
sanções administrativas previstas neste edital.

Vl.

Os gêneros alimentícios perecíveis serão entregues na escola semanalmente e os
gêneros não perecíveis mensalmente.
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Vll.

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

Os

e/ou modificadas, ainda na vigência do contrato, deverão solicitar, via ofício,
Secretaria Municipal de Educação-SEMED, avaliação das amostras

pelo

A

CONTRATADO.

Comissão

de

a

da

serem substitutas

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 substituído o(s)
produto(s).

20.8.1

Quando da 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) fornecedor(es) obrigados

a

fazer

a

compensação

através de quantitativos em produtos.

20.8.2

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 conhecimento dos cardápios (ANEXO lV) e frequência dos itens

que são ofertados ao longo do ano, ou seja, nas L0 (dez) parcelas. Ficando
assim, os fornecedores obrigados a terem em seus respectivos estoques
(quando for o caso) a quantidade suficiente para atender a demanda objeto
do seu contrato.

21. DO

l.

RECEBIMENTO

O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

zL.t.t

PROVISORIAMENTE:no ato da entrega, para fins de posterior verificação da

conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados
nos Anexos

I

-

Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade

em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e

das

embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho.

2L.1.2

DEFINITIVAMENTE:no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento

provísório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades

dos materiais e

consequentemente aceitação, mediante termo

circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela

Contratante.

21.2 O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada a mão de obra necessária.
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2L.3

O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade

civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou
disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente,
garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.s 8.078/90.

22. DA FTSCAUZAçÃO DO CONTRATO
l.
A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão
feitos pelo servidor a ser especialmente designados no ato da contratação, que
anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário

à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei

ne

8.666, de 21.06.93.

ll.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão

de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para

a

adoção das medidas convenientes a Administração.

lll.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

lV.

A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

23.

DO PREçO E DAS COND|çÕES DE PAGAMENTO

23.1 O

23.2

pagamento

à

CONTRATADA

será efetuada pela Secretaria Municipal

de

Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária (SEPFAZGO) ou por outro setor
específico da Prefeitura Municipal de lmperatriz, mediante a apresentação de nota
fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidões de
regularidade junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO
(Dívida Ativa e Tributos) e Município e será feito na modalidade de tronsferência
online.
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.

23.3

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,
devida mente identificado.

23.4

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.
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z+. cnrrÉntos DE REAJUSTE
l.
Os preços unítários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não
sofrerão recomposição de preços.
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 alínea "d" do Art. 65 da Lei n.s 8.666/93.

ll.

25. DA

RESCISÃO DO CONTRATO

25.L

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 8t da Lei no. 8.666/93, de 21106/93.

25.2

Constitui motivo para rescisão do Contrato:

a)
b)

O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

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
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

e)

o cometimento reiterado de faltas na sua

execução, anotadas na forma do

parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de L993;

f)
g)
h)

a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
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 conhecimento justificadas

e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;

j)

a supressão, por parte da Administração, 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 21 de junho de 1993;

k)

a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
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de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja

l)

normalizada a situação;
o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo

em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação;

m)

anão-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;

n) a

ocorrência de caso fortuito

ou força maior, regularmente

comprovada,

impeditiva da execução do contrato.

o)

a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem
como a fusão, cisão ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações
ou prejudique a regular execução do contrato.

p)

o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, daLei no.8.666, de 21 de

junho de L993 sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

25.

DAS SANçÕES ADMTNTSTRATTVAS

26.1

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

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da

falta cometida:

l-

advertência escrita: quando se tratar de infração leve,

a

juízo da fiscalização, no caso

de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato

ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

llà.

multas:
O,O3o/o

(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 razão da inexecuçãototal.

b. O,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas.

c. 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualifícação exigidas no instrumento
convocatório.

d. 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato
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caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações
contratuais -, entrega inferior a 50o/o (cinquenta por cento) do contratado, atraso
superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os
fornecímentos forem prestados fora das especificações constantes do Termo de
Referência e da proposta da CONTRATADA.

lll- suspensão temporária de participar em Iícitação 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.

27. DAANTTCORRUPçÃO

27.1 Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente

as

pessoas físicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, no
âmbito municipal, em atenção à tEl Ne 12.846, DE 01 DE AGOSTO DE 2013;

regulamentada pela lN CRG 0O2{2OLS e pela Portaria CRG 1.332/2016 que
independente de transcrição integra o presente instrumento.

28. DO

REGISTRO DE PREçO

28.t 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.
28.2 A Ata de Registro de Preço é um documento vinculativo, obrígacional, com as condições

de

compromisso para

a

futura contratação/aquisição, inclusive com

preços,

especificações técnicas, fornecedores e órgão participantes, conforme especificações
contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas apresentadas
pelos licitantes, conforme exigências editalícias.
28.3 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 Município de lmperatriz a contratar/adquirir a quantidade total estimada,
possibilitando a aquisição integral, parcial ou mesmo a não aquisição.
28.4 O presente Registro de Preços terá validade de um (01) ano, a contar da data de
assinatura da respectiva ARP.
28.5 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
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execução dos serviços pretendidos, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência de fornecimento em igualdade e de condições.

28.6

a

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 quantidade de fornecedores a serem registrados, a qual se

constitui em compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas,
observados os requisitos de publicidade e economicidade.

28.7

A aquisição dos produtos junto ao fornecedor registrado será formalizada pelos Orgãos

28.8

lntegrantes da ARP, conforme consta do Termo de Referência, através de requisição
formal, ou símilar, no que couber.
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 classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nos termos de sua proposta, ou revogar o lote, ou licitá-lo.

29.

NÃo PARTICIPANTES
órgãos Participantes lntegram a Ata de Registro de Preço a SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO - SEMED,tendo como Orgão Gerenciador do presente SRP a

DOS ÓnAÃOS PARTICIPANTES E

l.

Superintendência de Registro de Preço desta Comissão Permanente de Licitação - CPL.

It.

Órgãos não participantes - todos os demais órgãos da administração pública municipal

direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, conselhos escolares, empresas
públicas, sociedades de economia mista, conselhos municipais e demais entidades
controladas, direta ou indiretamente pelo Município.

30. DA ADESÃO A ATA

DE REGTSTRO DE PREçOS

30.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de

Preços os órgãos participantes ou qualquer
outro órgão/entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do

certame objeto deste Edital, mediante prévia consulta a Superintendência de Registro
de Preço desta Comissão Permanente de Licitação, desde que devidamente comprovada
a vantagem, respeitado o limite contido no Decreto Municipal ne 13, de 31 de março de
201.5.

30.2

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 esta indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

30.3

O

fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro

de Preços sem prévia autorização do Orgão Gerenciador.
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30.4

Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observãdas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos não
participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo
previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente

30.5

assumidas, respeitado o disposto no Decreto Municipal ns 13, de 31 de março de 2015.
As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do
órgão gerenciador serão realizadas por meio de ofício emitido pela presidência do órgão
gerenciador.

31. DA

EXCLUSÃO DO FORNECEDOR REGISTRADO

o

O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:

31.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
31.2 Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

31.3

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado.

31.4 Tiver presentes razões de interesse público.
31.5 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos l, ll e lV do caput

do

Decreto Municipal ne 13, de 31 de março de 2015, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizada por despacho da Presidência da CPL.

31.6

O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado.

32.

DAS OBRIGAçÕES DO ORGÃO GERENCTADOR

.

Compete ao órgão Gerenciador:

L

Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de
Preços- SRP;

!1.

Efetuar

lll.

Registro de Preços;
Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que

o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de

solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessídades
Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos

da

de

contratação definidos.

lV.

Conduzir os procedimentos relativos

a eventuais renegociações dos

preços

registrados;

V.

Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigaçôes
contratuais, em relação às suas próprias contratações;
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Vl.

Realizar, periodicamente, pesquisa

de

mercado para comprovação

da

vantajosídade dos preços registrados;

VIl.

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

Vlll. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata

nas

contratações dela decorrentes;
a

Compete aos órgãos interessados e não participantes:

l.
ll.

Manifestar intenção de compra por meio oficio ao Órgão Gerenciador;
Contratar os produtos obedecendo ao quantitativo registrado, por meio de
instrumento contratual, conforme minuta anexa ao edital, em até noventa dias,
observado o prazo de vigência da ata;

a

Compete aos órgãos participantes e não participantes, na qualidade de Contratante:

I.

Efetuar o pagamento na forma estabelecida neste edital, após o recebimento
definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigaçôes
legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo de

Referência.

ll.

Designar um profissional, se necessário,para, na qualidade de fiscal, acompanhar
e fiscalizar a execução do Contrato.

lll.

acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

lV.

Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularídades
constantes da execução do objeto do termo de Referência, para que sejam

Promover

o

adotadas as medidas corretivas necessárias.

V.

lnformar

a

Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o

recebimento dos materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o
caso.

Vl.

Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições

pertinentes no Termo de Referência, implicando em caso negativo no
cancelamento do pagamento.

Vll.

Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar
ou retirar o ínstrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos,
sob pena.de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no

art. SL da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Vlll. Verificar a regularidade fiscal
à

firmatura

e

e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos

gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso,

sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual
necessária.

lX.

Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos
necessários à execução do objeto do contrato e indicar os locais onde os materiais

serão entregues.

q,
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X.

acesso dos empregados da Contratada, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de
identificação, para a entrega material.

Xl.

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto

Permitir

o livre

de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus

Anexos,

especialmente do Termo de Referência.

XII. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,

de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

Xlll. Prestar esclarecimentos que

se fizerem necessários à Contratada.

XlV. Notíficar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
XV. Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções adminístrativas prevístas na
legislação.

33. DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS
33.1 Após a homologação da licitação,

o

Orgão Gerenciador, respeitada

a ordem

de

classifícação, convocará, no prazo de 05 (cinco) dias, o(s) declarado(s) vencedor(es) para

assinatura da Ata de Registro de Preços.

33.2

Sempre que o beneficiário não atender à convocação para contratar, sem prejuízo da
sanção que a ele possa ser imposta, é facultado à Administração, dentro do prazo e das

condições estabelecidos, convocar os remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar a licitação.

33.3 A Ata de Registro de Preços, publicada no site do munícípio, aperfeiçoará

o

compromisso de execução nas condições estabelecidas no Edital, terá a validade de 12
(doze) meses, a partir da sua assinatura.

33.4

A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, nos termos do
Decreto Munícipal ne l-3, de 31 de março de 2015.

34. DA APRESENTAçÃO

34.L

e

nruÁlrSE DAS AMOSTRAS

Após a definição dos fornecedores provisoriamente ganhadores do certame, os mesmos

deverão apresentar 01 (uma) amostra dos gêneros alimentícios, que se propõem

a

fornecer, nas embalagens que serão entregues na unidade escolar, em até três dias úteis
após a data do certame (RESOLUÇÃO FNDE/CD/n' 26/L3), sendo esta data agendada ao
final do mesmo. Será reprovada automaticamente a amostra que não corresponder ao

produto especificado na planilha unificada e as especificações contidas nesse termo.

fornecedores provisoriamente ganhadores do certame que não
apresentarem suas amostras por desistência do item poderão sofrer sanções

34.L.1. Os

administrativas, bem como deverão apresentar, antes da sessão de apresentação e
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análise das amostras, uma justificativa oficialmente expondo os verdadeiros motivos
da desistência.

34.2 Após o recebimento das amostras caberá à equipe técnica formada por no mínimo duas
nutricionistas, no mínimo dois conselheiros do CAE (Conselho de Alimentação Escolar)
e um fiscal da área de alimentos da Vigilância Sanitária do município conferír 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
imediatamente pelo segundo colocado.
34.3 O fornecedor que igualar seus preços ao primeiro colocado durante o certame, ficando

é obrigado a

acompanhar a sessão de apresentação de
produtos,
amostras com seus respectivos
sob pena de sofrer alguma sanção contratual.
34.4 Os nutrientes como os carboidratos, proteínas, cálcio, ferro e vitaminas em geral
poderão apresentar valores iguais ou maiores do que os especificados, com relação às

como segundo colocado

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 SEMED, objetivando a melhor qualidade nutricional dos produtos.
Todos
34.5
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.
34.6 A metodologia a ser utilizada no processo de avaliação sensorial dos produtos a serem
degustados será baseada no método classificatório (EMBRAPA, 1993) que corresponde
à classificação quantitativa, através de notas, dos atributos sensoriais, organizados em
planilhas específicas (ANEXO lll).

tipo de alimento, os atríbutos: aparência, odor, sabor e
consistência/textura que são acompanhados de parâmetros descritos em conceitos

34.7 São avaliados, conforme o

(adjetivos) e notas inteiras (escala de pontos), conforme as especificações a seguir:
a)Aparência e Sabor:

o
o
o
b)

Bom:7 a 9

Regular:4a6
lnsatisfatório:1a3
Odor:

.
o

Característicos:7a9
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado: 4

a6

o

Não característico: L a 3
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Nota: O odor não característico corresponde ao odor "estranho", não
correspondente ao alímento em questão.
c)

/ Textura:
Adequada:7 a9

Consistência

o
o
o

Moderadamente adequada: 4 a 6

lnadequada:1a3

Na avaliação individual, é obtida uma avaliação combinada que corresponde

ao conceito:

o

lnsatisfatório: quando houver

a

presença

de um ou mais

adjetivos:

lnsatisfatório, Não característico, lnadequado.

o

Satisfatório: quando houver predominância dos adjetívos: 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 "insatisfatório", pela maioria dos provadores,

e

independentemente da pontuação obtida, é reprovada na Avaliação Sensorial. No
processo licítatório, isto significa que o alimento não será adquirido para compor os
cardápios do Programa de Alimentação Escolar.

35. DA VISITA TÉCNICA
35.1 A partir da classificação provisória na sessão de apresentação e análise das amostras
(degustação), todos os estabelecimentos deverão receber, em até 03 (três) dias úteis,
visitas inloco realizadas pela equipe técnica da SEMED (0L representante do Apoio ao

Educando,0L representante da Nutrição e 01 representante da Prestação de Contas),
momento em que deverão apresentar:

35.2

O Alvará Sanitário do estabelecimento, além dos documentos solicitados nos itens 5.1 e

6.2.

35.3

Os fornecedores e/ou produtores que manipulam alimentos in naturo como carnes e
aves, polpas de frutas e panificação deverão apresentar ainda o Manual de Boas Prátícas

de Manipulação ou Fabricação de Alimentos, assinado por profissional capacitado e
habilitado, com registro no conselho de classe competente (cópia autenticada da
Carteira Profissional de Classe) e certidão de regularidade junto ao mesmo (cópia do
nada consta). Sendo que o manual apresentado deverá ser em nome e endereço da
razão social do licitante, não podendo em hipótese alguma ser de outra razão social,
deverá ainda, estar atualizado para o ano vigente.
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3s.4 As licitantes classificadas provisoriamente deverão comprovar, no ato da visita, a
propriedade ou terceirização da frota de veículos a ser utilizada no transporte de
alimentos, através de cópias autenticadas dos Certificados de Registro e Licenciamento
de Veículos, e nos casos de terceirização, as empresas deverão apresentar cópia

do contrato de

locação dos veículos, devendo os mesmos estar
acompanhados obrigatoriamente dos Alvarás de lnspeção Sanitária dos veículos.
autenticada

Ressalta-se que toda documentação especificada nesse item deve estar vigente.

35.5 Ao (a) Pregoeiro (a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá

promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

3s.6 Será exigida a Licença de Funcionamento para todas as empresas participantes do
certame;

35.

DAS ESPECTFTCAçÃO OeS EMBALAGENS E PRODUTOS

36.1

ACHOCOTATADO 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 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.

36.2

AçÚCAR CRTSTAT

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.

36.3

ALHO IN NATURA

Especificação Técnica: Alho in noturo, 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
em balagem conforme solicitação.

36.4

ALIMENTO COM PROTEíNA ISOIADA DE SOJA EM PÓ SABOR CHOCOTATE

Especificação Técnica: Alimento com proteína isolada de soja em pó sabor chocolate rico em

vitaminas e minerais para dietas com restrição de lactose (leite de soja) emb. lata 3009
(conforme exigência da Lei n'L2.982 de 28 de maio de 20L4). 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 lote, data de fabricação, quantidade do produto.

36.5

ALIMENTO COM PROTEíruE ISOUON DE SOJA EM PÓ SABOR NATURAL

Especificação Técnica: Alimento com proteína isolada de soja em pó sabor natural rico em
vitaminas e minerais para dietas com restrição de lactose (leite de soja) emb. lata 3009

(conforme exigência da Lei n"12.982de28 de maio de 2014). As embalagens deverão
ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de fabricação, quantidade do produto.

36.6 AMIDO DE MILHO
Especificação Técnica: Amido de milho embalagem de 200g. Cereais, farináceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígíos de insetos, livres de
umidade e coloração específica. A embalagem deverá ser íntegra e conterexternamente

os dados de identificação, procedência, informações nutricíonais, número de lote

e

quantidade do produto.

36.7

ARROZ POL|DO, 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
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.

36.8

AVEIA EM FLOCOS FINOS

Especificação Técnica: Aveia em flocos finos, embalagem de 2009. As embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer

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

os

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

36.9

BATATA INGTESA IN NATURA

Especificação Técnica: Batata inglesa (Kg) in noturo 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 solícitação.

36.10 BETERRABA IN NATURA
Especificação Técnica: Beterraba (Kg)

in noturd. 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.
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36.11 BISCOITO DOCE TtPO MAISENA
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo maisena, em pacotes de 4009, onde em uma porção
de 30g contenham 2,0g de Proteínas e 4,L9 de Gorduras totais, 0,0g de Gordura Trans,
Z,Lg de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar ísentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração
específica. Embalagem sem sinal de nenhum tipo de violação.

36.12

TIPO MARIA

BTSCOTTO DOCE

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, 0,0g de Gordura Trans, L,89 de

Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.
Embalagem sem sinal de nenhum tipo de violação.

36.13 BISCOITO DOCE T!PO 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, 1",5g 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.

35.14 BlSCOITO SATGADO AMANTEIGADO
Especificação Técnica: Biscoito salgado tipo Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes de
4009, onde em uma porção de 30g contenham no mínimo 2,7gde 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.

36.15 BROA DE MILHO

O LACTOSE

Especificação Técnica: Produto a base de farinha de milho ou fubá, fécula de mandioca ou polvilho

doce, fermento, ovos, gordura hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal e

antimorfo. Não deve conter leite ou derivados deste alimento. Embalagem: deverá ser
acondicionada em sacos de polietileno atóxico, resístente e transparente etiquetados com
peso, data de produção e validade; unidades aproximadas a 509 (conforme exigência da Lei

n'L2.982 de 28 de maio de 2014).
36.16 CAFÉ EM PÓ
Especificação Técnica: Café em pó com selo ABIC, embalagem de 1009.
36.17 CARNE BOVINA

-

Moída

Especificação Técnica: Carne bovina 6s 2a 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 plástíco transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A
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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.
36.18 CARNE BOVINA

-

Picada

Especificação Técnica: Carne bovina 69

le qualidade (acém, 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, 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.
36.19 CEBOTA IN NATURA
Especificação Técnica: Cebola (Kg) branca in naturo. 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.
36.20 CENOURA IN NATURA

Especificação Técnica: Cenoura (Kg) in naturo. 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
36.21CHUCHU IN NATURA
Especificação Técnica: Chuchu in noturo de prímeira, tamanho e colorações uniformes, livres
de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte

inadequados. O produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
35.22 COCO RATADO

e

adoçado embalagem plástica de 1.009. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,

Especificação Técnica: Coco ralado úmido

informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto.
36.23 COLORír|CO

rU

pÓ

Especificação Técnica: Colorífico em pó, embalado em pacotes de 50g. A embalagem deverá

constar externamente, os dados de identificação e procedência, número de lote e
quantidade do produto.
35.24 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 identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Embalagem de 5009.
36.25 FARINHA DE TRIGO
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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.

36.26 FEUÃO COMUM TIPO 1
Especificação Técnica: Feijão 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, quantidade do produto.
35.27 FRANGO INTEIRO CONGEIÁDO
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.

36.28 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 própríos 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.

36.29

LEITE

EM PÓ INTEGRAL

Especificação Técnica: Leite em pó integral, embalagem de 2009, com SlF, onde uma porção

de 269 contenha 6,69 de Proteínas, 7,2g de Gorduras Totais, 4,4g de

Gorduras

Saturadas, t24mg 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, informação
nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
36.30 MAçÃ NACTONAT
Especificação Técnica: Maçã nacion al in noturo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com

polpas firmes

e

e

coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvidas e maduras, isenta de enfermidades, material terroso, umidade externa
intactas, tamanhos
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anormal, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte inadequado. Unidades aproximadas a 1009.
36.31 MACARRÃO ESPAGUETTE
Especificação Técnica: Macarrão de sêmola tipo Espaguete, enriquecido com ferro e ácido
fólico, em pacotes de 5009. Cereaís, 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.
36.32 MACARRÃO PARAFUSO
Especificação Técnica: Macarrão de sêmola

tipo Parafuso, enriquecido com ferro e ácido

fólico, em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração
específica. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinalde 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.
36.33 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAt
Especificação Técnica: Margarina vegetal cremosa com sal, 60% de lipídios, embalagem potes
plásticos de 2509. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que

estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
36.34 MITHO PARA CANJICA AMARELO
Especificação Técnica: Milho para canjica amarelo, grupo especial, subgrupo despeliculado,
classe amarela, tipo L em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem

estar isentos de matéria 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.
36.35 ÓLEO 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
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procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade
do produto.
36.36 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, resistentes, que garantam a integridade do

produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número de lote, data de embalagem, data de
validade, condições de armazenamento, quantidade do produto, número do Registro
no Ministério da Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo de inspeção do SlF.

36.37 PÃO

FRANCÊS

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

hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo

e leite em

pó

integral de origem animal. Embalagem: deverão ser acondicionados em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data de produção
e validade; Unidades aproximadas a 50g.

36.38 PÃO MASSA FINA
Especificação Técnica:Produto a base de farinha de trigo especial, fermento, ovos, gordura

hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo

e leite em

pó

integral de origem animal. Embalagem: deverão ser acondicionados em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data de produção
e validade; Unidades aproximadas a 30g.

36.39 POTPA DE FRUTA SABOR ACEROTA
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 sinalde 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.
36.40 POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Cajá, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,

com

o registro obrigatório no Ministério da Agricultura

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.
36.41 POTPA DE FRUTA SABOR

CAJÚ
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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 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
nutricíonal, número do lote, data de fabricação e quantídade do produto.
35.42 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Goiaba, isentas de contamínação. 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.
35.43 POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Maracujá, isentas de contaminação.
A embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,

com

o registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento

-

MAPA. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinalde 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.
36.44 SAL REFINADO
Especificação Técnica: Sal refinado iodado em pacotes plásticos de

1 kg. As embalagens

deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas

ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto.
36.45 TOMATE IN NATURA
Especificação Técnica: Tomate in noturo, frescos. Não serão aceitos produtos estragados,

murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade.
produtos devem apresentar o peso nas embalagens conforme solicitado.

Os

36.46 VINAGRE DE ÁLCOOL
Especificação Técnica: Vinagre de álcool, embalagem garrafa pet de 500 ml. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas

ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identíficação e procedência, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto.
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37.

DAS DTSPOSTçÕES GERATS

l.

Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes

quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeíro(a) adjudicará o objeto

It.
Itl.

licitado, que posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.
No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
O contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1e, da Lei

lV.

n'

8.666/93.
A Prefeitura Municipal de lmperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas,
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.

V.

Os recurso e contrarrazões de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser

dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação
- CPL, o qual deverá receber, examinar e submetê-los a autoridade competente que
decidirá sobre a pertinência.

Vl.

o interessado que, tendo
julgamento
desfavorável, apresentar falhas ou
aceitado sem objeção, venha, após
Decairá do direito de impugnar os termos deste edital

irregularidades que o viciem.

Vll.

A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

Vlll.

O(a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato
da sessão pública.

lX.

Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou erros
formais da 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 demais licitantes.
As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da

X.

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento.

Xl.

Em caso de discrepância entre os anexos e

o Edital, prevalecerá à redação

deste

instrumento convocatório.

Xll.

Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública

Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
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xil!.

Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista

franqueada aos interessados na licitação.

xlv.

As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demaís atos de interesse dos licitantes,

serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam serfeitas diretamente aos seus
representantes.
Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito

xv.

estiver suspenso.

xvt.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o dia do vencimento.
XV!I.

O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br,
obtidos mediante pagamento no valor de

RS

ou

20,00 (vinte reais), a ser recolhido através

de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado
gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara,

de

Documento

lmperatriz/MA, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08h às 18h.

xvlil.
a) Anexo

São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

- Proposta de Preços e Termo de Referência;

I

blAnexo ll

- Modelo de Carta Credencial;

clAnexo lll

- Minuta da Ata de Registro de Preços;

dlAnexo lV

- Minuta do Contrato;

e) Anexo V

- Declaração a que alude o art.27e, V da Lei n.s
8.666/e3;

- Modelo de Declaração Dando Ciência de que
Cumprem plenamente os Requisitos de

f) Anexo Vl

Habilitação.

lmperatriz (MA),24 de Dezembro de 2019

Daiane Pereira Gomes
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO

I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

lmperatriz (MA),

_de

de 2019.

Prezados Senhores,
p.9
à Rua
neste ato representada por

empresa), com sede na cidade de

inscrita no CNPJ/MF sob

o

número.

portador do CPF n.e

_e

R.G. n.e
abaíxo
assinado propôe à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, os preços infra discriminados para a
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à Alimentação Escolar dos alunos dos Programas PNAC,
PNAP, PNAE, EJA, MAIS EDUCAçÃO E AEE das escolas/creches dos POLOS I,
objeto do pREGÃo PRESENCTAL ne t43/2019-CpL:

a)

ll e lll da ZONA RURAI,

Prazo 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 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.

c)

Preço Total por extenso RS............ (.

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa
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TERMO DE REFENÊXCMTTROJETO BÁSTCO
1

JUSTIFICATIVA
Utilizar, através de licitação, os recursos enviados pelo FNDE complementados com

l.l

Recursos Proprios do município para

o fornecimento de alimentação escolar de qualidade

para os alunos matriculados na rede municipal de ensino de Imperatriz-Maranhão, referente às
escolas/creches participantes do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR dos POLOS I, II e III da ZONA RURAL, através de procedimento
administrativo formal em que a administração pública municipal convoca, por meio de
condições estabelecidas neste termo de referência e no edital, empresas interessadas na
apresentação de propostas do referido objeto.

2 OBJETO

2.1 Aquisição de gêneros alimentícios destinados à Alimentação Escolar dos alunos dos
Programas PNAC, PNAP, PNAE, EJA, MAIS EDUCAÇÃO E AEE das escolas/creches
dos POLOS I, II e III da ZONA RURAL conforme planilha anexa (especificando cada
item, suas especificações técnicas - valor nutricional e embalagem - seus respectivos
quantitativos por programa).

VALORES ESTIMADOS
3.1 O valor estimado para a aquisição de gêneros alimentícios para Alimentação Escolar das
escolas/creches participantes dos Programas PNAC, PNAP, PNAE, EJA, MAIS
EDUCAÇÃO E AEE dos polos da Zona Rural é de R$ R$ 487.720,20 (Quatrocentos e
oitenta e sete mil, setecentos e vinte reais e vinte centavos).(ANExO I).
3

3.2 Os valores unitarios de cada item foram estimados através de pesquisa de preços no
mercado local, realizada em empresas formalmente identificadas que atuam no ramo do
objeto licitado e via internet em sítios eletrônicos especializados e de acesso público, sendo
realizados no mínimo cinco orçamentos, descartados os preços manifestaÍnente inexequíveis
ou excessivamente elevados, conforme a Resolução FNDE no 18, de 26 de setembro de 2018,
e utilizado apenas três orçamentos diferentes, observando que a diferença de preço entre os
produtos não ultrapasse o percentual de 30% (ANEXO II).
3.2.1 Os valores dos produtos são cotados de acordo com as especificidades das embalagens
descritas neste tenno, e as marcas que apresentam as especificações e características
nutricionais exigidas e de comum comércio no mercado.
4 MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
4.1 Justificativa do SRP (Sistema Registro de Preços)
A licitação na modalidade Registro de Preços destina-se a aquisição de bens comuns e de uso
frequente, é o que ocorre no caso da Alimentação Escolar ofertada pelo município a rede
municipal de ensino. Em consonância ao Decreto 013 de 31 de março de 2015, mais
especificamente nos Incisos I, II e IV, Desta forma justifica-se a necessidade da realização da
licitação na modalidade de Registro de Preços. Em virtude de os gêneros alimentícios serem
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de uso frequente e do número incerto 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 encenamento 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
art. 1o, parágrafo único, da L. 10.520102, considerando que suas especificações são
padronizada,razáo pela qual deverá ser realizada na modalidade Pregão, nos termos do art. 3o,
do Anexo I do Dec. 3.555/00.
4.3 Tipo de Licitação
Será adotado na licitação na modalidade de Registro de Preços, o critério de julgamento com
base no tipo menor preço unitário por item.
5_

PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME)
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 3o da Lei Complementar n.o 12312006, e

5.f O licitante que cumprir

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

teúa

interesse

em usufruir do tratamento previsto nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá comprovar tal
atributo mediante a apresentação de documentação comprobatória;
5.2 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida paÍa efeito de contratação, e não como condição para participação na
licitação. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal, será assegurado
pÍazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, paÍa a regularizaçáo da
documentação;
-l

5.3 Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte.
5.4 Será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas no ÂMgITO 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 (EPPI ae ÂUntTO LOCAL.
6 CRTTERTOS DE ACETTAÇÁO Oa,S PROPOSTAS
6.1 A proposta de preço deverá ser impressa em papel timbrado da empresa proponente;
6,2 A proposta de preços deverá especificar o gênero alimentício, o tipo, a marca e as
especificações da embalagem secundária, que deverão ser as mesmas a serem entregues nas
escolas/creches.
7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS AMOSTRAS
7.1 Após a definição dos fornecedores provisoriamente gaúadores do certame, os mesmos
deverão apresentar 0l (uma) amostra dos gêneros alimentícios, que se propõem a fomecer.
nas embalagens que serão entregues na unidade escolar, em até três dias úteis após a data do
certame (RESOLUÇÃO fNOp lCDln" 26113), sendo esta data agendada ao final do mesmo.
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Será reprovada automaticamente a amostra que não corresponder ao produto especificado na
planilha unificada e as especificações contidas nesse termo.

7.1.1 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 justificativa
oficialmente expondo os verdadeiros motivos da desistência.
7.2 Apos o recebimento das amostras caberá à equipe técnica formada por no mínimo duas
nutricionistas, no mínimo dois conselheiros do CAE (Conselho de Alimentação Escolar) e um
fiscal da area de alimentos da Vigilância Sanitiíria do município conferir 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 teúa sua amostra reprovada, será substituído imediatamente pelo segundo
colocado.
7.3 O fomecedor que igualar seus preços ao primeiro colocado durante o certame, ficando
como segundo colocado é obrigado a acompanhar a sessão de apresentação de amostras com
seus respectivos produtos, sob pena de sofrer alguma sanção contratual.
7.4 Os nutrientes como os carboidratos, proteínas, cálcio, ferro e vitaminas em geral poderão
apresentar valores iguais ou maiores do que os especificados, com relação às gorduras totais,
gorduras saturadas e sódio poderão apresentar valores iguais ou menores do que os
especificados. Possíveis variações serão avaliadas pela equipe de Nutricionistas da SEMED,
objetivando a melhor qualidade nutricional dos produtos.
7.5 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 município, não podendo ser substituídos.
7.6 A metodologia a ser utilizada no processo de avaliação sensorial dos produtos a serem
degustados será baseada no método classificatório (EMBRAPA, 1993) que corresponde à
classificação quantitativa, através de notas, dos atributos sensoriais, organizados em planilhas
específicas (ANEXO III).
São avaliados, conforme o tipo de alimento, os atributos: aparência, odor, sabor e
consistência/textura que são acompaúados de parâmetros descritos em conceitos (adjetivos)
e notas inteiras (escala de pontos), conforme as especificações a seguir:
a) Aparência e Sabor:

o
o
r

Bom:7a9

Regular:4 a6
Insatisfatório: 1a3
b) Odor:
Característicos: 7a9
Característico pouco acentuado ou característico muito acentuado: 4 a 6
Não característico: I a 3
Nota: O odor não característico conesponde ao odor "estranho", não correspondente ao
alimento em questão.

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

Insatisfatório: quando houver

a presença de

um ou mais adjetivos: Insatisfatório, Não

característico, Inadequado.
a

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 "insatisfatório", pela maioria dos provadores, e independentemente da
pontuação obtida, é reprovada na Avaliação Sensorial. No processo licitatório, isto significa
que o alimento não será adquirido para compor os cardápios do Programa de Alimentação
Escolar.

8 VISITA TECNICA
8.1 A partir da classificação provisória na sessão de apresentação e análise das amostras
(degustação), todos os estabelecimentos deverão receber, em até 03 (três) dias úteis, visitas Ín
loco realizadas pela equipe técnica da SEMED (01 representante do Apoio ao Educando, 0l
representante da Nutrição e 0l representante da Prestação de Contas), momento 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
Comprovação de Serviços de Controle de Pragas e Higienização Ambiental, fomecido por
empresa habilitada de acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada n" 52 (RDC n"52
22110/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e com prÍLzo de validade
vigente.
8.1.4 As empresas produtoras/fornecedoras dos alimentos de panificação, polpas de frutas,
carnes e derivados e frangos e derivados deverão, comprovar que possuem em seu quadro
permanente, profissional de Nível Superior da area de Nutrição (panificação), ou outro
profissional habilitado (carnes e derivados / frangos e derivados / polpas de frutas),
devidamente recoúecido pelo Conselho Regional de Classe (demonstrada através de copia
autenticada da carteira profissional de classe), com certidão de regularidade junto ao mesmo,
que assuma a responsabilidade técnica da empresa.
8.1.5 A comprovação do vínculo empregatício se fará através de apresentação de cópia
autenticada da carteira de trabalho (CTPS) ou contrato de prestação de serviços.
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8.1.6 As empresas produtoras/fomecedoras 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.
8.1.7 Os fomecedores eiou produtores que manipulam alimentos in natura como carnes e
aves, polpas de frutas e panificação deverão apresentar ainda o Manual de Boas Práticas de
Manipulação ou Fabricação de Alimentos, assinado por profissional capacitado e habilitado,
com registro no conselho de classe competente (copia 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 razã,o social do licitante, não
podendo em hipotese alguma ser de outra razão social, deverá ainda, estar atualizado para o
ano vigente.
8.1.8 As licitantes classihcadas provisoriamente deverão comprovar, no ato da visita, a
propriedade ou terceirizaçáo da frota de veículos a ser utilizada no transporte de alimentos,
através de cópias autenticadas dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos, e
nos casos de terceirização, as empresas deverão apresentar cópia autenticada do contrato de
locação dos veículos, devendo os mesmos estar acompanhados obrigatoriamente dos Alvarás
de Inspeção 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.
8.2 Ao (a) Pregoeiro (a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão
pública.
9 ESPECIFICAÇÃO DAS EMBALAGENS E PRODUTOS
9.I ACHOCOLATADO EM PO
EspeciÍicação 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 identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.
9.2 AÇUCAR CRTSTAL
Especificação Técnica: Açúcar cristal em pacotes de 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 extemamente 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, firmes
e com brilho. Não serão aceitos produtos estragados, mruchos ou que não se enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade. O produto deverá apresentar o peso na embalagem
conforme solicitação.
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9.4 ALIMENTO COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA EM PO

SABOR

CHOCOLATE
EspecificaçÍio Técnica: Alimento com proteína isolada de soja em pó sabor chocolate rico em
vitaminas e minerais para dietas com restrição de lactose (leite de soja) emb. lata 3009
(conforme exigência da Lei no12.982 de 28 de maio de 2014). 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 extemamente os dados de
identificagão e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto.
9.5 ALIMENTO COM PROTEÍNA I§OLADA DE SOJA EM PO SABOR NATURAL
EspeciÍicação Técnica: Alimento com proteína isolada de soja em pó sabor natural rico em
vitaminas e minerais para dietas com restrição de lactose (leite de soja) emb. lata 3009
(conforme exigência da Lei no12982 de 28 de maio de 2014). As embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto.
9.6 AMIDO DE MILHO
Especificação Técnica: Amido de milho embalagem de 2009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
embalagem deverá ser íntegra e conter
Iivres de umidade e coloração específica.
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote e quantidade do produto.
9.7 ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO I
Especificação Técnica: Arroz tipo 1, 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, livres de umidade e coloração específica. As embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perflradas 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.
9.8 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 perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter extemamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do [ote, data de fabricação,
quantidade do produto.
9.9 BATATA INGLESA IN NATURA
Especificação Técnica: Batata inglesa (Kg) ln 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.
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9.10 BETERRABA IN NATURA
Especilicação Técnica: Beterraba (Kg) in natura. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto
deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
9.T1 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo maisena, em pacotes de 4009, onde em uma
porção de 30g contenham 2,0g de Proteínas e 4,1g de Gorduras totais, 0,0g de Gordura Trans,
2,lg de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica.
Embalagem sem sinal de neúum tipo de violação.
9.12 BISCOITO DOCE TIPO MARIA
EspeciÍicação Técnica: Biscoito doce tipo Maria, em pacotes de 4009, onde em uma porção
de 30g conteúa 2 g de Proteínas e 4,5g de Gorduras totais, 0,0g 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 específica. Embalagem
sem sinal de neúum tipo de violação.
9.T3 BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo Maria sabor chocolate em pacotes de 4009, onde
em uma porção de 30g conteúam 1,8g de Proteínas e 3,5g de Gorduras totais, 0,0g de
Gordura Trans, l,5g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar
isentos. de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração específica. Embalagem sem sinal de neúum tipo de violação.
9.14 BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO
Especificação Técnica: Biscoito salgado tipo Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes
de 4009, onde em uma porção de 30g conteúam no mínimo 2,7gde Proteínas, no miiximo
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.
9.15 BROA DE MILHO () LACTOSE
Especificação Técnica: Produto a base de fariúa de milho ou fubá, fécula de mandioca ou
polvilho doce, fermento, ovos, gordura hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal e

antimorfo. Não deve conter leite

ou

derivados deste alimento. Embalagem: deverá

ser

acondicionada em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data
de produção e validade; unidades aproximadas a 50g (conforme exigência da Lei no12.982 de 28 de
maio de 2014\.
9.16 CAFÉ EM PO
EspeciÍicação Técnica: Café em pó com selo ABIC, embalagem de 1009.
9.17 CARNE BOVINA - Moída
EspeciÍicação Técnica: Carne bovina de 2" qualidade (acém, fraldiúa, 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 externaÍnente os dados
de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIM
e respectivo peso em
r

quilogramas.
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9.f 8 CARNE BOVINA - Picada
Especificação Técnica: Carne bovina de 2u 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.T9 CEBOLA IN NATURA
EspeciÍicação Técnica: Cebola (Kg) branca in natura. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto
deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
9.20 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 solicitação
9.21 CHUCHU IN NATURA
Especificação Técnica: Chuchu in natura de primeira, tamanho e colorações unifonnes,
livres de materiais terrosos, sem danos Íisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte
inadequados. O produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
9,22 COCO RALADO
EspeciÍicação Técnica: Coco ralado úmido e adoçado embalagem plástica de 1009. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identiftcaçáo, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto.
9.23 COLORÍTICO EM PO
EspeciÍicação Técnica: Colorífico em pó, embalado em pacotes de 50g. A embalagem deverá
constar extemamente, os dados de identificação e procedência, número de lote e quantidade
do produto.
9.24 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, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Embalagem de 5009.
9.25 FARINHA DE TRIGO
Especificação Técnica: Fariúa 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 lote, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
9.26 FEIJÁO COMUM TIPO 1
EspeciÍicação Técnica: Feijão comum, tipo 1, classe cores, embalagem de 1kg em sacos
plásticos transparentes, isento de sujidades
umidade, não violados, resistentes.
Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter extemamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto.
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9.27 FRANGO INTEIRO CONGELADO
EspeciÍicação Técnica: Apresentar-se congelados, livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor proprios.
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 SIF.
9.28 F'RANGO 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 inspeção do SIF.
9.29 LEITE EM PO INTEGRAL
EspeciÍicação Técnica: Leite em pó integral, embalagem de 2009, com SIF, onde uma
porção de 269 conteúa 6,69 de Proteínas, 7,2g de Gorduras Totais, 4,4g de Gorduras
Saturadas, l24mg de sodio, 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, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
e.3o MAÇÃ NaCrOXal
Especificação Técnica: Maçã nacional in natura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
com polpas firmes e intactas, tamaúos e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvidas e maduras, isenta de enfermidades, material terroso, umidade externa anormal,
isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e
transporte inadequado. Unidades aproximadas a 100g.
9.31 MACARRÃO ESPAGUETTE
Especificação Técnica: 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 identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.32 MACARRÃO PARAFUSO
Especificação Técnica: Macarrão de sêmola tipo Parafuso, enriquecido com ferro e ácido
folico, em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. As
embalagens 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.
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9.33 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 perfiradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.34 MILHO PARA CANJICA AMARELO
Especificação Técnica: Milho para canjica amarelo, grupo especial, subgrupo despeliculado,
classe amarela, tipo I em pacotes de 5009. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria tenosa. parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração específica. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.35 OLEO DE SOJA
Especificação Técnica: Oleo de soja, garrafa PET de 900 ml, que contenha no mâximo 9o/o
de gorduras saturadas por porção. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfruadas 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 e quantidade do produto.
9.36 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, resistentes, que 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, condições de
armazenamento, quantidade do produto, número do Registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
937 PÃO FRANCÊS
Especificação Técnica: Produto a base de fariúa de trigo especial, fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou baúa, contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó integral de
origem animal. Embalagem: deverão ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico,
resistente e transparente etiquetados com peso, data de produção e validade; Unidades
aproximadas a 50g.

938 PÃO MASSA FINA
EspeciÍicação Técnica: Produto a base de fariúa de trigo especial, fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó integral de
origem animal. Embalagem: deverão ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico,
resistente e transpaÍente etiquetados com peso, data de produção e validade; Unidades
aproximadas a 30g.
9.39 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Acerola, isentas de contaminação.
A embalagem pliística de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com
o registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuaria e Abastecimento - MAPA. As
embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
Rua Urbano Santos, no 1657

-

Juçara, Imperatriz

http ://www. imperatriz.ma.eov.br - E-mail:

-

MA

-

CEP 65.900- 170

semedimperatriz@email.com

Z

\)
ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

q

perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
extemamente os dados de identiÍicação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.40 POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ
EspeciÍicação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Cajá, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o
registro obrigatório no Ministério da Agricultura 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.
9.4I 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 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.
9.42POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Goiaba, isentas de contaminação.
A embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com
o registro obrigatorio 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.
9.43 POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ
Especificação Técnica: Polpa de frutas selecionadas sabor Maracujá, isentas de
contaminação. A embalagem plástica de 5009 deve conter a validade de no mínimo 06 meses
a 01 ano, com o registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuiária e Abastecimento MAPA. As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas
ou perfi.radas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
9.44 SAL REFINADO
EspeciÍicação Técnica: Sal refinado iodado em pacotes plasticos de I 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.
9.45 TOMATE IN NATURA
EspeciÍicação Técnica: 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.
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9.46 vTNAGRE DE
Bspecificação Técnica: Vinagre de álcool, embalagem garrafa pet de 500 ml. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto.
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 deÍinida pela
Equipe de Nutrição. Os fornecedores deverão receber na SEMED, de forma impressa, as per
captas correspondentes à parcela vigente, bem como as "Ordens de Fornecimento", e terão
24h (vinte e quatro horas), para iniciar o fomecimento, a partir do recebimento. O
fornecimento deverá ser concluído dentro de um pÍazo máximo de 7 (sete) dias úteis.
l0.2Caso algum produto seja entregue com avarias diversas ou em desacordo com as
especiÍicações 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,
10.3 Os gêneros alimentícios deverão ser transportados em carros fechados apropriados
e em perfeito estado de conservação e higiene, protegidos conforme características de
cada alimento e obedecendo aos critérios de refrigeração e congelamento, nos casos
necessários. O transporte de alimentos refrigerados e/ou congelados deve ser feito em
tran sp orte fech ado, isotérmico e refrige rado/frigo rífico.
10.4 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) deverão ser transportadas em temperatura
adequada (refrigerados e/ou congelados), para a perfeita conservação, dentro de embalagens
apropriadas, com as identificações devidas e em transporte apropriado. Os alimentos não
perecíveis, quando da entrega dos mesmos, deverão ter o prazo de validade não inferior a
80% (oitenta por cento) da validade marcada na embalagem.
10.5 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 neste edital.
10.6 Os gêneros alimentícios perecíveis serão entregues na escola semanalmente e os gêneros
não perecíveis mensalmente.
10.7 Os gêneros alimentícios in natura deverão ser acondicionados em monoblocos
vazados, que permanecerão na escola até a entrega posterior, quando serão trocados;
10.8 Substituição Temporriria 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 oficio, da Secretaria
SEMED, avaliação das amostras a serem substitutas pelo
Municipal de Educação
CONTRATADO. A Comissão de Avaliação das Amostras analisará se as características dos

-
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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 substituído «r (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) fomecedor (es)
obrigados afazer 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 IV) 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.

II

PAGAMENTO

ll.l

Os pagamentos às contratadas serão efetuados pela (Secretaria Municipal de

Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária

- SEFAZGO), ou por outro setor específico da

Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA, mediante a apresentação de nota fiscal,

devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto ao
INSS, 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 FísicolFinanceiro 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.
ll.2.l Os pagamentos serÍlo feitos por PROGRAMAS (PNAE, PNAC, PNAP, AEE, EJA
e MAIS EDUCAÇÃO), mediante a comprovação de entrega, através da apresenúação
dos recibos acompanhados das per captas, datados e assinados por um servidor da
escola, devidamente identificado.
12

LOCAL DE ENTREGA

l2,l O local de entrega dos gêneros será informado Í:.ars per captas emitidas pelo

DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDOÀIUTRIÇÃO 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.

DA CONTRATANTE
13.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas

13 OBRIGAÇOES

fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.
13.2 O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por servidor (es) designado (s) por portaria (s) em conformidade com o disposto no art.
67 da Lei no 8.666193.
13.3 Os fiscais nomeados em cada contrato serão responsáveis pelo acompanhamento,
fiscalização e pelo atesto do objeto contratado.
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13.4 Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por
meio de seus funcionários, se as prescrigões das normas deste Termo de Referência estão
sendo cumpridas pelo fornecedor, Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às
dependências pertinentes do estabelecimento.
13.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e
Contrato;
13.6 Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência;
13.7 Analisar e emitir parecer a respeito de substituição de marcas, quando solicitado,
limitado a I (um) pedido de alteração por item;
13.8 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;
13.9 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.
14 OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
14.1 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra,
garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.
14.2 Respeitar o prazo estipulado paru a entrega do objeto;
14.3 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;
14.4 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou
a terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
14.5 O produto.e as instalações fisicas do CONTRATADO (A), deverão observar todas as
exigências dos Orgãos Públicos competentes.
14.6 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do

Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condigões;

14.7 Responsabilizar-se pelo fomecimento do produto, objeto do Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vierem
direta ou indiretamente, causar ou provocaÍ à CONTRATANTE e a terceiros;
14.8 A empresa vencedora que possua sede fora do município de Imperatriz MA deverá
apresentar, atraves de estrutura fisica, empresa filial devidamente estabelecida e aceita pela
administração, para a execução dos contratos.
14.9 Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como os instrumentos contratuais dela
decorrentes;
14.10 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto
ao compromisso de fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de
compras dos governos federal, estadual, distrital e municipal;
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14.11 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.
14.12 Encamiúar laudos e demais informações requisitadas pelo Orgão Gerenciador,
inclusive referentes ao atendimento dos pedidos decorrentes do pregão presencial;
14.13 Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.
14,14 Se dirigir à Secretaria Municipal de Educação - SEMED para recebimento das per
captas correspondentes a cada parcela e observar constantemente o recebimento de e-mail's
desta secretaria.
15 DA ADESÃO A

l5.l

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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
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, atualizado pelo Decreto 00312019.
15.2 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 classiÍicação.
15.3 O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro
de Preços sem prévia autorização do Orgão Gerenciador.
15.4 Caberão aos fornecedores benefrciarios da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos não
participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo previsto,
desde que este fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas,
respeitados o disposto no §3o e §4o do art.22 do Decreto 013 de 3i de março de 2015.
15.5 As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do orgão

gerenciador serão realizadas

por meio de oficio emitido pela presidência

do

órgão gerenciador.
16 DA EXCLUSÃO DO FORNECEDOR REGISTRADO
16.1 O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:
16.1.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

16,1.2 Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
16.1.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
16.1,4 Tiver presentes razões de interesse público.
16.1.5 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput do
art. 20 do Decreto 013 de 31 de março de 2015, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizadapor despacho da Presidência da CPL.
16.1.6 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência
de fato superveniente que veúa comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de
caso foúuito ou força maior devidamente comprovado
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17 DAs oBRrcAÇôns uo oncÃo cERENCTADoR
17.1 Compete ao Orgão Gerenciador:
17.l.l Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços
SRP;
17.1.2 Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de
Preços;
17.1.3 Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fomecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo
a ordem de classifrcação e os quantitativos de contratação definidos.
17.1.4 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
f7.1.5 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;
17.1.6 Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos
preços registrados;
17.1.7 Registrar no Portal de Compras a ata de registro de preço;
17.1.8 Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata nas contratações
dela decorrentes;
17.2 Compete aos órgãos interessados e não participantes:
17.2.LManifestar intenção de compra por meio oficio ao Orgão Gerenciador;
17.2.2 Contratar os produtos obedecendo ao quantitativo registrado, por meio de instrumento
contratual, conforme minuta anexa ao edital, em até noventa dias, observado o prazo de
vigência daata;
17.3 Compete aos órgãos participantes, interessados e não participantes, na qualidade de
Contratante:
17.3.1 Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela Contratada das obrigações
contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório,
decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
17.3.2 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no instrumento
contratual;
17.3.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos equipamentos, sob
o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
17.3.4 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;

-

17.3.5 Notificar previamente

à CONTRATADA,

quando

da aplicagão de

sanções

administrativas.

f73.6 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.
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CRITERIO DE REAJUSTE

l8.l

Os preços unitarios pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
18.2 - 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 alínea o'd" do
Art. 65 da Lei n.'8.666193.
19

SUBCONTRATAÇÃO

l9.l

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

20 PENALIDADES
20.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a
gravidade da falta cometida:
I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acanetar prejuízos à CONTRATANTE, desde que
não caiba a aplicação de sanção mais grave;
II - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos gêneros alimentícios entregues
com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão, em razáo da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências
de atrasos em qualquer outro pÍazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais
alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipoteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterrzando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inferior a 50% (cinquenta por
cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a",
ou os fomecimentos forem prestados fora das especifrcações constantes do Termo de
Referência e da proposta da CONTRATADA.
- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo pÍazo 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 propria 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.

III

21 DA RESCISÃO DO CONTRATO
2I.l A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 aBl da Lei no.8.666193, de2l106193.
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21.2 Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prÍLzos;
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 acompaúar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 dalei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) a decretação da falência ou instauração 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 Administração, dos serviços, acaretando modificações do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8.666, de 2i de juúo de 1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administraçáo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou gueÍra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem mesmo pÍazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado 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 área, local ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
projetos;
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) 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
p) o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27,da Lei no. 8.666, de 21 de juúo
de 1993 sem prejuízo das sanções penais cabíveis, incorporação, que implique violação da
Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do contrato.
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A LEI ANTICORRUPÇÃO
22.1. Ficam responsabilizados de forma obletiva, administrativa e civilmente as
22,

D

pessoas

fisicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, no âmbito municipal,
em atenção à LEI No 12.846, DE 01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela IN CRG
00212015 e pela Portaria CRG 1.33212016 que independente de transcrição integra o presente
instrumento.
23 VIGÊNCIA DO CONTRATO
23.1 - O contrato terá vigência por 12 meses contados da data de sua assinatura, nos termos
do art. art.57, Caput, da Lei n".8,666193. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressões de até 25% (vínte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal n'8.666193.
24 DAS DISPOSIÇÕES Cnna.rS
24.1 O Seúor Secretário Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá
revogil a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes
mediante publicação na Imprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei n'8.666/93).
24.2 A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é o
Seúor Secretario Municipal de Educação da SEMEDAMPERATRIZ-MA.
24.3 Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do
contrato.
Imperatriz - M4,05 de dezembro de2019

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

ffi,\
rer.o@

í

Coordenador Departamento de Apoio ao Educando
APROV

da Lei

Em:

ra
Educação

-/l
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ANEXO I . SO

GERAI. ZONA RURAI.

GÊNERo

Ne

UNIDADE

QUANTIDADE
TOTAL

VATOR UNIT, OO

KG/VGARRAFA

PET9(nMVUND

1

ÁcHoCoLArADO EM Pó: Achocolatâdo em pó, €mbalagem de 2009, enriquecido com ferro.

KG

1.032,00

2

AçÚCAR CRISrAL: em pacotes de L kB.

KG

2.994,OO

3

ALHo lN NATURA: Alho (Kg) in natura.

KG

4

ALIMENTO COM PROTCíNA DE SOJA |SOLAOA SABOR CHOCOLATE: Íico em vitaminas e minerais pâra dietas com restrição de lactose (leite de soia) bem lata 300 g.

KG

5

AUMENTO COM PROTEÍNA DE SOJA |SOLAOA SABOR NÂTURAL: rico em vitaminas e minerais para dietas com restrição de lactose (leite de soja) bem lata 300 g.

6
7

vALoR

rorAr

(R5)

(RS}

11.816,40
6.826,32

410,00

11,45
2,28
19,03

1,OO

67,24

6L,28

KG

1,00

60,39

60,39

AMIDO OÊ MILHO: Amido de milho embalagem de 2009.

KG

ARROZ POtlDO, LONGO, FINO, TIPO 1: Arroz tipo 1, classe longo Íino, subgrupo polido, em pacotes de 1K8.

KG

8

AVEIA EM FIOCOS: Aveia em flocos finos, embalagêm de 20Og-

KG

52,00
10.448,00
58,00

9

EATATA INGLESA lN NATURA: Batata inglesa (Kg) in oatuÍa lavada.

KG

1.208,OO

KG

110,00

70,22
2,69
15,47
3,44
3,99

531,44
28.105,12
897,26
4.155,52
438,90

KG

242,OO

70,44

2.s26,48

KG

550,O0

10,10

5.555,00

KG

104,00

14,47

1.504,88

KG

1.560,00

9,49

14.804,40

KG

2,OO

KG

28,00

16,33
19,90

32,66
557,20

KG

3.968,OO

19,16

76.026,88

KG

1.580,00

2L,50

33.970,O0

KG

4,39

7.62L,O4

KG

1.736,00
1.743,00

KG

64,O0

4.984,98
L97,76
665,56
2.808,30

lN NATURA: Beterraba ((g) in natura.
BIS{OrTO DOCE TIPO MAISENÂ: Biscoito doce tipo mairena, em pacotes de 4009, onde em uma poÍção dê 30g contenham 2,09 de Proteínas e 4,19 de Gorduras
11
tôtãis o ue dê Gôrdura Trans. 2.1q de GoÍdura Sâturada.
BTSCOíÍO DOCE TIPO MARIA; Biscoito doce ti@ Maria, em pacotes de 400g, onde em uma porção de 309 contenhâ 2 g de Proteínas e 4,59 de Gorduras totais,0,0g
t2 dp GoÍ.1úÍâ Trãn( 1 Ro Ílê GôÍdltÍâ Sãfrrrâdâ
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOIATE: Eiscoito doce tipo MaÍia sabor chocolate em pacotes de 4009, onde em uma çnrção de 308 contênham 1,88 de
13
Proteínas e 3.5c de Gorduras totais. O.Oc de Gordura Írans, 1,5c de Gordura Saturada.
ElSCOIÍO SÂLGAOO ÀMAiúTEIGADO; Biscoito saltado tipo Cream Cíacker saboÍ amanteigado em pacotes de 4008, onde em uma porção de 308 contenham no
14
mínimo 2.7s de Proteínas. no máximo 5.2c de GorduÍas totais e no máximo 3,2t de Gordura Saturada.
10

15

EETERRABA

BROA DE MIIHO O LACTOSE; sem leite, unidãdes aproximades a 50 g.

16 CAFÉ EM Pó; Caíé em pó com selo ABlc, embalagem de 100g.
CARI{E SOVINA: Moída Carne bovina de 2! qualidade in natuÍa (acém, fraldinha, músculo, peito, ponta da palheta) moída, resfriada, limpa, aspecto próprio da
17
esoécie, não amol6ida nem Decaiosa, cor pÍópria da espécie, sêm manchas êsveÍdeadas ou paídacentas.
CARi{E BovltaA: Picada Carne bovina de 2! qualidãde in natuÍa (acém, fraldinha, músculo, peito, ponta da palheta) picada resfriada, limpa, aspecto próprio da
18
esoécie. não amolecida nem oeeaiosa. coÍ DíóDria da esDécie. sem manchas esveÍdeadas ou pardacentas.
19 CEBOI"A lN NATURA: Cebota (K8) bÍanca in natura.

20 CENOURA lN NATURA: Cenoura (K8) in natuÍa.
2T CHUCHU lN NATUR : Chuchu in natuÍa.
22 coco RAtAoo: coco Íalado úmido e adoçado embala8em plástica de 1009.
23 COLORíFICO €M Pó: Colorífico em pó, embalado em pacotes de 5Og.

1.80234

KG

28.O0

KG

407,00

2,86
3,09
23,77
6,90

KG

1.1 10,00

2,69

2.985,90

KG

99,00

3,51

347,49

KG

1.273,OO

4,3t

5.486,63

KG

6.736,OO

6,59

44.390,24

I

1
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FARtt{HA OE MILHO FLOCÁDA: Farinha de milho flocada. Flocos grandes, amaÍelos, sem sal, embalada em pacotes/sacos plásticos, transparentes, limpos, não

24 violados, resistentes. A embala8em deverá contêr extêrnamente os dados de identificação, píocedência, informaçôes nutricionais, número de lote, quantidade do
Droduto. Embâlâsêm dê 5ü)c.
25 FARINHA
26

fzuÃó

OE

TRIGO: Farinha de tÍíBo sem feímento, enriquecida com íeÍro e ácido fólico, embâlagem de 1kg em sacos plásticos transpaÍêntes.

COlAUttn

f

tPO 1: Feijão comum, tipo 1, classe cores, embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes, isento de sújidades e umidade, não violados,

resistentes.

FRÂi{GO INTEIRO CONGELADO: Apresentar-se congelados, livÍe de paíasitos e de qualquer substáncia €ontaminãnte quê possa alterá-la ou encobrit alSumâ
atteração, odor e sabor próprios. Embalados em saco plást'rco própÍios da marca, atóxico, limpo, não violado, resistente, gue 8arânta a integridade do produto. A
27
embalagem deverá conter externamente os dados dê identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do Íegistro no Ministêrio da
ArricultuÍa/SlF e carimbo de inso€ção do slF.
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FRANGO PEITO CONGELÂDO: ApresentaÍ-se contelados, livre de parasitos e de qualqueÍ substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma

28

?q

alteração, odor e sabor próprios. Embalados em baodejas de isopor plastificadas ou saco plástico próprios da marca, atóxico, limpo, não violado, Íesistente, que
garanta ã integridade do pÍoduto. A embalagem deverá conter externamênte os dados de identificação, pÍocedência, número de lote, guantidade do produto,
número do registro no MinistéÍio da AgÍicultuÍa,/SlF e carimbo de inspeção do 5lr.
tÊÍTE EM Pó INTEGRÂL: Leite em pó integral, embalagem de 2OOt, com SlF, onde uma poíção dê 268 contenha 6,69 de Proteínas, 7,29 de GorduÍas Totais,4,4g de
GoÍduÍas Saturadas, 124mg de sódio, 223 mg de cálcio e valor energético a partir de 129 Kcal poÍ porção. As embalagens deverão ser integras, não serão aceitas
aquelas que estiveÍem rasgadas ou tEríuÍâdas ou qualquer outro sinal de alteÍação do produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identaficação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de íabÍicação e quantidade do oroduto.

KG

1.s18,OO

L7,46

o

77.396,28

§., -:z

§,

z.
KG

3.798,00

20,55

78.048,90

30 MAçÃ

NACIONAL; Maçã nacional in natura. Aproximadamente 1008.

460,0O

,ou,ool

51

MACÁRúO ESPAGUETrE: Macarrão de sêmola tipo Espaguet€, enriquecido com ferro e ácido fólico, em pacotes de 5009. ceíeais, farináceos e leguminosos devêm
estaÍ isentos de materia teÍrosa, parasitas, fungos, vestigios de insetos, livres de umidade e coloração específica.

KG

??

MACARRÃO PARAFUSo: Mâcarrão de sêmola tipo ParaÍuso, enriquecido com ferío e ácido Íólico, em pacotes de 5009

KG

t.2L4,OO

KG

484,OO

33 MARGÂRtNÂ VEGET^t CREMOSA COM SAL: Margarina vegetal cÍemosa com sal, 60% de lipidaos, embalagem potes plásticos de 2509.
34 MTLHO PÂRA CANTICA AMARELO: Milho para canrica amãrelo, gÍupo especiê1, subgrupo despeliculado, clãsse amaíela, tipo 1 em pacotes de
35 óLEO DE SoJA: Ólm de soia, garrafa

36

PET

5OOg.

de 900 ml, que contenha no máximo 9% de gorduías saturadas por porção.

OVO: Ovo de galinhe, bíanco tipo extÍa, fresco, limpo, pesando apÍoximadamente 60g cada, acomodêdo em bandei.ias de papelão, acondicionadas em caixâs
lacrãdas, limpas, secas, oão violadas, resistentes, que garantam a intetridade do produto âté o momento do consumo. A embalagem deverá conteí externamente
os dados de identificação e procedência, número de lote, data de embalagem, data de validade, condições de armazenamento, quantidade do produto, oúmeÍo do
Registro no Ministério da AgÍicultuía/SlF/DIPOA e caÍimbo de inspeção do SlF.
PÃo FRANcÊs: Unidades aproximadas a 509.

?a PÃo MAssA FINA: unidades aproximadas
39

40
47
42

43

a 309.

POLPÂ DE FRUTA SABOR ACEROLÂ: Polpa de frutas seltrionadas sabor Acerola, isentas de contaminâção. A embalagem plástica de 5008 deve conteÍ a validade de
no mínimo 06 meses a 01 ano, com o Íegistro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimentô - MAPA.
POTPA DE FRUÍA sÂBOR CAJÁ: Polpa de frutas selecionadas sabor Caiá, isentas de contaminaçâo. A embalagem plástica de 50Og deve conter a validade de no

mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório oo MinistéÍio da Agricultura Psuária e Abastecimento - MÂPA.
POTPA DE FRUTA SABOR CAJÚ: Polpa de fÍutes selecionadas saboí Cajú, isentas de contaminação. A embalagem plásticâ de SOOg deve conter a validade de no

mínimo 06 meses a 01 ano, com o re8istro obrigatório no Ministério da AgricultuÍa Pecuária e Abastecimento - MAPA.
POLPA D€ FRUÍÂ SABOR GOIABA: Polpa de fÍutãs seltrionadas saboÍ Goiaba, isentas de contaminação. A embalagem plástica de 5O0t deve conter a validade de oo

mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no Ministério da AgÍicultura PecuáÍia e Abastecimento - MAPA.
POLPA DE FnUTÂ SABOR MARÂCUJÁ: Polpa de frutas selecionadas sabor Maracujá, isentas de contaminação. A embalagêm plásti€a de 5OOg deve conter a validade
de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.

44 SAL REFINADO: Sal refinado iodado em pacotes plásticos de I kg.
45 fOMATE lN l{ATURÂ: Tomate in natura, fÍescos.
46 VINAcRE DE ÁLcooL: Vinagre de álcool, embâla8em garrafa pet de 50o ml.

KG

1AFA PET 9(

UNIDADE

KG
KG
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KG

KG

KG

KG

2.539,20

,,*l

4.228,62

6,65
7,44
2,92
3,61

3s9,OO

1.346,00

"''*l''"1
a,ool
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KG

674,OO

KG

1.736,00

L
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Sttelettt

Nutric

1.O48,28

4.859,06

1.O60,00

29,9r

9,97
1,15

16.470,25

,,rrl

LL.729,94

t,*l

t2.ogL,27

r,orl

11.400,68

r,*l

10.846,68

,r,orl

11.855,21

1

o,70
3,76
2,98

229,OO

8.073,10
3.600,96

47t,80
6.527,36
682,42
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1! ê 5l Parcele

22 e

lnÍêdientes

Prepsração

umcoM
ACIIOCOIAÍADO+

fein

CUSCUZ GARIMPEIRO

@M

3r e 8l Pârcela

7r Parcela

Pregaacão

DE NUTRIÇÃO

lngrêdientes

Preparaéo

4t

lngÍedientes

e

9l

5l e lolPaÍ@la

Pârcela

PrepaÍação

lntÍedientes

ABOBORÂ

ABÓBoRA

Açúcar Cristal

Farinha de Milho Fltrada

Alho

Alho

BANANA PRÂTA

Leite em Pó lntegral

Arroz tipo

MargaÍina

cebola

Achtrolatado em

Setunda-

DE APOIO AO EDUCANDO/SÉÍOR

Pó

GÀJNHADA COM
ABÓ8ORÂ + METANSA

Sal

MARGARINA

Arroz tipo

1

CHTIRO VÊRDE

Colorau
Franeo lnteiro Cons.

ARROZ COM A8óBORÂ +
CÂRNE PICÂDA AO

Cebola
CHEIRO VERDE

Mot.tto coM couvE

Colorau

Soja

PIMENTÃo VERDE

PTMENTÃo vERDE

sal

Sal

Íomate

Tomate

em

Pó

êm Pó lntegÍal

Biscoito Salgado Amanteigado

suco

DE MARACUJÁ

COM COUVE + BISCOÍIO
SAI.GADO

COUVE MANTE!GÂ

IIITE COM

Polpa de Maracujá

ACHOCOIÁTADO + PÃO
MÂSSA FINA COM

AMAÍ{TEIG DO +

Mâssô Fina

MARGARIT{A

BAT{ANA

COUVE MANÍTIGÂ
Oléo de Soja

MELÂNCIÂ

oléo de

I

C2rne Bovina Picada

PÍeparacão

Vinagre de Álcool
ABÓBOBA

Açúcar Cristal

Açúcar Cristal

ABOBBINHA

Alho

BANANA PRAÍA

Margarina

Alho

Biscoito Maria

Pão massa fina

Arroz tipo

Polpa de Acerola

Polpa de cajá

BANANÂ PRATA

Arroz tipo

1

Carne Bovina picâda
ARROZ + CARNE

Terçã-felra

BOVINA PICÀOA COM
MACAXEINÂE

eoóBona+ Mrlexoa

cebola
CHEIRO V€RDÉ

Colorau
MACAXEIRÂ

BÂtÃo DE

SUCO DE ACEROI,Â +
BISCOITO

suco

íe[ão,

DE cÂrÁ + PÃo
COM MARGARINÀ

MARIA +

BANANA

ere

31aror,
moída] +

1

cebola

REFOGAOO DE

CHEIRO VERDE

ABOBRIT{HA + BANAI{A

Colorau
Feijão Comum
Óleo de Soja

MÊLANCIÂ

oléo de soja
PIMENTÃo vERoE

tipo

Carne Eovina MoÍda

GAUIIHADA COM

laóBoRA

+

sAlâDa

VERDE

o:

AITACT + MEIÂNCIA

de

PTMENTÃo vERoE

Sal

5al

Íomate

Tomate

1

VERDE

dê
ABOBRINHA

Açúcar Cristal
ATFACE

m

ABOBR'NHA

AchGolatedo

Àho

Farinha de Milho Fl@da

NHA

Pó

Alho

suc{,
quarta-fe ra
i

DÉ

cÂJÚ +

CÂCHORRO QUENTT

(C.rnr MoÍda,
plcadal

Àfe

Alho

Gme govinâ Moída

gataú lnglesa

Leite em Pó lnte8ral

CâÍne Bovina Moída

Cebola

cebola
Cenourâ

Marcarina

Cebola
CHÉIRO VERDT

Colorau

oléo de Soia
Pão Massa Fina

CÂI.DO DE CÂRNE

MOíDACOM
MACâ(EIRÀ
ABOERINHA

E

COUVE

CHEIRO VERDE

Colonu

couvÊ
MACAXEIRA

ó|rc

SOPA DE FRAXGO COM

TIGUMES(BaI t ,
cenoura c AbobÍlnha

CHCIRO VERDE

Colorau
I

Frango lnteiro ConÍ.

Sãl

CUSCUZ

VEROE

CÂTDO DE CÁRI{E

ACHOCOIÂTADO +

MOIDACOM

GÂRIMPf IRO

MACáXEIRA,

COM MARGARINA

ABOERINHA

E

@UVÉ

Macãrrão Parafuso

PIMENTÃO VERDE

de soia
PIMENTÃO VERDE

oléo de Soja

Polpa de Cajú

Sal

PIMÊNTÃO VERDE

Sal

Tomate

5al

Tomate

lEm coM

Bovina Moída

VERDE

Tomate

Tomate
Vinagre de Álc@l

N
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Coco

Batata ln8lesa

Cebola

)

,te-gEt

cebola

Cenoura

SOPA DE TRÂNGO COM
LEGUMES

(Batâta,

Cenoura e Abobrlnhal

Cebola
CHEIRO VERDg

CHEIRO VERDE

Cênôure

qulntâ-feira

Salgâdo

(

CHEIRO VERDE

Colorau

ARROZ COM CENOURÂ + Colorâu
Frango lnteiro Conp.
fRANGO AO MOLHO
oléo de soia

CANJICA

Frango Inteiro Cong.

Macarão Paíafuso

PIMENÍÃO VEROE

Oléo de Soia

Sal

PIMENÍÃO VEROE

Tomate
Vinagre de Álcool

Sal

MÂCARRONADA À
EOLONHESA +

M€LANCIA

colorau
Macarrão Esoasuete
MTLANCIA

ótm

de soja
PIMENTÃO VERDÉ

de Goiaba
SUCO OE GOIAAA +

BrscoÍTo sALGAoo +
BA'{ANA

sal
Tomate

Tomate
de
BANANA PRATÁ.

Aroz tipo

BAI{ANA PRATA
Carne Bovina Moída
cebola

S€xta-Íeim

feijão,

3

eme

(aror,

Colorau

mo{da e

COUVÉ MANÍEIGÂ

COUVT) + BANANA

Feiião Comum
)leo d€ Soia
PIMENTÃO VERDE

Colorau

CHEIRO VEROE

Cebola

colorau

MâcaÍrão EsDaÊuete

CHEIRO VERDE

BÀÃo oE

CHEIRO VERDE

Alho
Arroz tipo 1
cabola

METÂNCIA

Cámê Bovinâ Moída

1

MACÂRROÍ{AOA À
BOTONHESA +

METANOA

MELANCIÂ

ôleo de

Soja

PIMENTÂO VERDT
Sal

Tomate

TESNVAL DE FRUTÀS
(EAtrtANA + MEl,ÂXClAl

ARROZ +

ESTROcOilOfE Farinha de Trigo
DE fRÂÍ{@ + SÂLÂDÂ
FranÊô Peito Conc.
OE AIÍACE
Leite em pó lntegral
Oléo de SoJa

Bovina Picada
VERDI

AtrROZ + CÂRNE PICADA
AO MOI}IO + PURE DC
M/ÀON(EIRÂ

i

SÂr

AÍ)A

em

DE AI"FÂCf,

d€

PIMENTÃO VEROE

5al

Sal

Tomate

Tomate
Vinagre de Álc@l

VERD

e
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1'

7le9r
Açúcar Cristal

e 10r parcelas)
lngredlentes
Achocolatado em Pó

AI.TACE

BANANA PRATA

SEMESTRE

Preparação

Segunda-

feira

2r SEMESTRE (2t,

lngredlentes

Preparação

4t,6t,8t

Alho

Biscoito Salgado Amanteigado

Carne Bovina Moída

Leite em Pó lntecral

{.'

LEITE COM

SUCO OE ACEROTÂ + Cebola
CHEIRO VERDE
CACHORRO QUENTE

ACHOCOLATADO +
BISCOITO SATGADO

(Carne Moída, Alface Colorau
Oléo de Soja
plcada)

AMANTEIGADO +
BANANA

Pão massa fina
PIMENTAO VERDE
Polpa de Acerola
Sal

Tomate
Achocolatado em

Alho

Pó

Carne Bovina Moída

AÇúcar Cristal
TEITE COM

Terça-

felra

ACHOCOIÁTADO +

BANANA PRATA

Cebola

Biscoito Salg. Amanteigado

CHEIRO VERDE

Leite em Pó lntegral

MACARRONADA À

BISCOITO SATGADO

BOLONHESA +

AMANTEIGADO +

METANCIA

BANANA

Colorau

Macarrão Espaguete
MELANCIA
Oléo de Soja
PIMENTÃO VERDE
Sal

Tomate
Alho

Açúcar Cristal

Batata lnglesa

Margarina

Cebola

Pão Massa Fina

Cenoura

Polpa de Goiaba

CHEIRO VERDE

Quartafelra

SOPA DE FRANGO

COM I-EGUMES

(Batata e Cenoura)

Colorau

SUCO DE GOIABA +

Frango lnteiro Cong.
Macarrão Parafuso

COM MARGÀRINA

PÃO MASSA FINA

Oléo de Soja
PIMENTÃO VERDE
Sal

Tomate
Vinagre de Álcool

TEITE COM CAFÉ +

Quintafelra

cuscuz

DE

AÇúcar Cristal

Alho

Café em pó

Carne Bovina Moída

Farinha de Milho flocada

Cebola
CHEIRO VERDE

Leite em Pó lntegral

Margarina

CALDO DE CARNE

MOÍDACOM

GARIMPEIRO COM

MACAXE]RA

MARGARINA

E COUVE

Colorau
COUVE MANTEIGA

MACAXEIRA
Oléo de Soja
PIMENTAO VERDE
Sal

Tomate
Arroz tipo 1

ABÓBORA

Alho

Alho

Carne Bovina MoÍda

Sexta-

felra

BAúO

DE TRÊS COM

COUVE + MEIÁNCIA

1

Cebola

Cebola

CHEIRO VERDE

CHEIRO VERDE

Colorau
COUVE MANTEIGA

Feiião Comum
MELANCIA

GATINHAOA COM
ABÓBORA +
MELANCIA

Colorau
Frango lnteiro Cong.
MELANCIA
Oléo de Soja

Oléo de Soja

PIMENTÃO VERDE

PIMENTÃO VERDE

Sal

Sal

Tomate

Tomate

Vinagre de Álcool
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DEPARTAMENTO

PRÚIío§

CARDÃP|ó§

Preuracão

GAI.I'{HADA
Rêfeição:

COMABó8ORA+
METAI{CIA

PROGRAMA MAIS EDUCÂçÃO/PNÂE ZONA5 URBANA E RURAL 2O2O

lntredientes

Preoarecão

1

Cebola

1l

o

AO EDUCÁNDO/SETOR OE NUTRIçÃO

rxta-teiÍa

unda-teara
I M rerlíp nlê<
ABOBORA

Alho
AÍroz tipo

PARA

DE APOIO

lnsÍêdient6

Máéo
Alho

BANANA PRATA
Biscoito MaÍia

Carne Bovina Moida

Coco ralado

Carne Bovina MoÍda

Cebola

Leite em Pó lntegral

Cebola

Polpa de Maracuiá

CHEIRO VERDE

Milho paÍa Canjica

cAt-oo o€

MARIA+

MOÍDACOM

COUVE MANTEIGA

MÂCÁXEIRÂ E

MACAXEIRA
Oléo de Soja

cAlrrcÁ

BOLONHESA + MELÂNCIA
Óleo de Soja
METAT{CIA
PIMENTÃO VERDE

PIMÊNTÃO VERDE

PIMENTÃO VERDE

CHEIRO VEROE

MACARROI{AO Colorau
Macarrão Espaguete
AÀ

GÁRNE ColoÍau

COUVE

BAÍ'IAHA

Oléo de Soja

Pre

Açúcar

BtscotTo

MELANCIA

lMrediênt6

Alho

MARÂCUJÁ +

Colorau
Frango lnteiro Cong.

PreMÉaão

Acúcar cristâl

SUCO DE

CHÊIRO VERDE

lnríêdiêôtês

9rcoatatãa

5al
Tomate

Sal

Sal

Tomate

Íomate
VinaPre de Alcool
Açúcar Cristal
BANANA PRATA
M

SUCO DE

a

rgari na

Pão Massa Fína
Polpa de Acerola

ÂRROZ COM

ABÓ8ORA +

ACEROTA + PÃO

2r Refe(áo;

CARNE PICADA

coM

AO MOTHO

MARGARINA +

coM couvE

BATIANA

+

BÂÍiIÂNA

ABÓBORA

ALFÂCE

Alho
Arroz tipo 1
AANANA PRATA
CaÍne Bovina Picada

AIho

Cebola
CHEIRO VERDE

Colorau
COUVE MANTEIGA
Oléo de Soja
PIMENTÃO VERDE

Arroz tipo

BANANA PRÂÍA
MELANCIA

Batata lnglesa
Cebola

1

Carne Bovina Picada
ARROZ + CARNE
Cebola
PICADA AO
CHEIRO VEROE
MOLHO + PURÊ
Colorau
DE MACÂXEIRA +
Leite em Pó lntegral
SÂLADA DE
ALFACE

Alho

Cenoure
SOPA DE

FEsÍIVAL D€
FRUÍAS (BANAIIIA
+ MEIÁNC|A!

CHEIRO VERDE

FRÂIIGO COM colorau
l.EGUME5
Franso lnteiro Conc.
(Batãtâ e
MacarÍão Parâfuso

Oléo de Soja

Oléo de Soja
PIMÊNTÃO VERDE

Cenoura)

MACAXEIRÁ

PIMENTÃO VERDE

5al

Sal

5al

Tomate

Tomate

Tomate

Vinagre de Álcool
Âchocolatado

m.Pô

L€ite em

Picada

+MELÂNOA

(

)

t

)

Stteletrt

de Queiroz

Nutricionistâ RT'SEMED
cRN 6847
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ÉSTADO DO MARANHÃO
PRÊÊEITURA D€ IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAçÃO
D€PARTAMENTO DE APOIO AO EDUCÁNDO/SETOR DE NUTRIçÁO

I

PARA O

t -f1

:uÍrda-felra

í

PrêparaÉo

cí

SUCO DE CAJÚ +

1r
Retuiéo:

quarte-ÍeiÍa

Ter

Preparação

lnSredientes

lngÍedientes

Açúcar Cristal

Alho

BANANA PRATA

ArÍoz tipo

Biscoito Saltado
Amanteicado
Polpa de Cajú

BAÁO DE 3

SlscoÍÍo

carne moída +
couvE) +

METAÍ{clA

BANANA

Preparação

lngíediêntes

Preoaracão

Achocolatâdo em Pó
Farinha de Mtlho
1

Flocada

Came Bovina Moída

Leite em Pó lntegral

Cebola

Margarina

CHEIRO VERDE

(anor, Íe{ão e
Colorau

SALGADO

ZOTIAS URBANA E RURAL 2O2O

MÂIS

COUVE MÂNÍEIGA
Feijão Comum
MELANCIA

Quinta-íeira
lnEÍedientes

ALFACE

Carne Bovina Moída

Alho
Arroz tipo 1

cebola

colorau

MÂCÂRROIIADA Macarrão Esoãsuete
À gotot{xEsÂ +

+ CUSCUZ

MELANCIA

GARIMPEIRO

MEI"ANCIA

coM

S€xtâ-Íêira
lngredientes

Alho

CHEIRO VERDE

LE|TECOM
ACHOCOI.ATADO Sal

Prepâração

MARGÀRINA

Óleo de Soia
PIMENTAO VERDE

Óleo de Soja

Sâl

PIMENTAO V€RDE

Tomate

Cebola
ARROZ +

CHEIRO VEROE

ÉsÍRoGofloFE Colorau
OE FRANGO +

SAIADA DE
ATTACE

Farinha de Trigo
Frango Peito CongLeite em Pó lntegral

Oéo de soja
PIMENTÃO VERDE

5al

Sal

Tomate

Tomâte
de

cebola

Pão Massa Fina
suco oE cÁ"rÁ + Polpa de Cajá
PÃO MÂSSA

CHÉIRO VERDE
OE

?t

MOíOACOM

Refeição:

MACÁXEIRA E
COUVE

Colorau
COUVE MANTEIGA

ALFACE

Alho

Cebola

GALINHADA COM Cebola

ARROZ COM

Cenoura

CENOURA +

CHEIRO VERDE

Colorau

FRANGO AO

MÂRGÂRINA +

SALADA DE
ALFACE +

coloÍau
fÍango lnteiÍo Cong-

BANANA

MEI.ÂNCIA

FINA COM

Franso lnteiro Conc.
MELANCIA
Oléo de Soia

omâtê

MOIHO

+

BANANÂ

Cristal

7

Alho
BANANA PRATA

CHEIRO VERDE

Sal
I

ABOBORA

ABóBORA +

MACAXEIRA
Óleo de Soia
PIMENTAO VERDE

Arroz

'1,

Cristâl

BANANA PRATA
MaÍgarina

Cârne Bovina Moída

Oléo de Soia
PIMENÍAO VERDE
Sal

5âl

Tomate

Tomate
Vinasre de Álcool

vinasre de Álcool

ALFACE

Alho
Came Bovina MoÍda
DE CÁJU +

CACHORRO
QUENTE (Com

Attae picadal

Cebola
CHEIRO VERDE

colorau
Oléo de Soia
Pão Massa Fina
PIMENTAO VEBOL
)oloa de Caiú
ial

'omãte

I

)!ô
qra
=rrl
=ul
or?..EG

PIMET{ÍÃO VERDE: :A::..
Sal

Tomate
{
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ESTADO DO MARANHÃO
PRETEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÀO
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\ ;.

DEPARÍAMENÍO DE APOIO AO EDUCANDO/SETOR DE NUTRIÇÃO

'I

ZONAS

unda-Íeira
PÍepâração

Ingreda€ntes

TeÍça-fuira
Preparacão
lnaÍedientes

Arroz tipo 1

ARROZ COM

ABóBORA +

1.
Retuíção:

CARÍ{E PICADA

quarta-feira
lntredientes

ABÓBORA

Batata lnglesâ

Alho

MEIÂNCIA

Alho

Marsarina

Cebola

Arroz tipo 1

BANANA PRATA
Carne Bovina Picada
Cebola
CHEIRO VERDE

COUVE MANTÊIGA

Cenoura

Pão Massa Fina
SIJCO OE cAJÁ +

PÃo

Polpa de Calá

coM

SOPA OE FRAÍ{GO

COM TEGUMES

(Eatata e
CenouÍa,

MARGARINA +
EANANA

+ CUSCUZ

Rêfelção:

6ARIMPEIRO

coM
MARGÂRINÂ

CHEIRO VERDE

Colorau
Fran8o lnteiro Cong.
Macarrão Parafuso

Oléo de Soia

Oléo de Soja
PÍMENTÃO VERDÊ

PIMENTÃO VEBDÊ

5al

Sal

Tomate

MarBarina
Sal

ÂRROZ + CARNE

PICADAAO

Carne Picada Bovina
Cebola
CHEIRO VERDE

MOI,HO + PURÊ
Colorau
DE MACAXEINÂ
Leite êm Pó lnte8Íal

SAIÁDA DE
ALFACE

MACAXEIRA

FESTIVAL DE
FRUTAS

(BANAll{ +
MEtAircrAl

Oléo de Soia
PIMENTÃO VEROE
Sal

de

Alho

Cristal
BANANÂ PRÂTA

Alho

Leite em Pó lntêtral

acHo€otÂTAoo

lngred'rente§
BANANA PRATÂ

Flocada

a.

Serta-feira
PreparaÉo

ALFACE

Achocolatado êm Pó
Farinha de Milho

COM

quinta-feirâ
lngÍedcntes

Alho

Tomate

IETTE

PreparaCão

Açúcar Cfistal
BANANA PRATA

MOr.fiOCOM
Colorau
couvE +
BAT{ANA

PreparaÉo

ArÍoz tipo
ÂRROZ + CÂRNE

BOVIHA

coM
MACAXEIRA E
A8ÓBORA

Biscoito Salgado
1

Carne Bovina Picada

Amânteigado
SUCO DE GOIABA

BtscotTo

cebola

+

CHEIRO VERDE

SALGADO +

Colorau
MACAXEIRA

BANANA

Polpa de Goiaba

SOPA DE
FRAITGO COM

tEGUMES

(Batata ê
Cenouíal

Bâtata lnglesa

ArÍoz tipô 1

Cebola

Carne Bovina Moída
BAIÃO DE 3

Cenoura
CHÊIRO VERD€

Colorau
Frango InteiÍo Cong.

Macarão Parâfuso

(arroz, feijão e
carne moftla +
COUVEI +

MELANCIA

Cebola
CHEIRO VÊROÊ

Colorau
COUVE MANTEIGA

Feijão Comum

Oléo de Soia

Oléo de Soia

MÊLANCIA

PIMÊNTÃO VERDE

PIMENTAO VERDE

Sal

Sal

Oléo de Soja
PIMENTÃO VERDE

Tomate

Tomate

Sal

de
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ESTADo Do MARANHÃo
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEcRETARTA MUNTcTPAL DE EoucAçÃo

DEPARTAMENTo DE Aporo Ao EoucANDo/sEToR D€ NUTRIÇÂo
CARDAPIOS PREVISTOS PARÁ O PROGRAMA MAIS EDUCÂ

Segunda-feira

PrepâÍaÉo

lnBredientes

Te

Carne Bovina Moída
Cebola

Margarina

Alho

CHEIRO VERD€
CALDO DE CâRNE

1r
Refelção:

MOÍDACOM
MACÂXEIRA E
COUVE

colorau
COUVE MANTEIGA
MACAXEIRA
Óleo de Soja
PIMENTAO VERDE

suco

Pão Massa Fina

oE

qslnta-fel6

Quarta-feirâ
lngÍedientes
Açúcar Cristal
BANANÁ PRÂTA

Preparação

ZOT{ÂS URBANA É

GOIABA + PÃO Polpa de Goiaba
MASSA FINA

coM
MARGARIilA+
BANAÍ{A

lngredientês

Preparacão

METANCIÂ

I

nE

Sexta-feire
redientes

ln8Íedlente.

PreDeracão

ABÓBORÂ

Alho

Açúcar Cristal

ALFACE

Arroz tipo 1

BANANA PRATA

Alho

Cebola

Arroz üpo
GATIÍ{HADACOM
Cebola
aeógoRl +
SAIADA DÉ
AISACE +

Prepâracão

Biscoito Salgado
AmanteiBado
Polpa de cajá

Cenoura

1

ARROZ COM

CHEIRO VERDE

CHEIRO VERDE

CEiIOURA +

Colorau

Colorau
Frango lnteiro Cong.

FRAIIGO AO

FranRo lnteiro Cons.

oléo de Soja

MO(}TO

MELANCIA

SUCO DE CA'Á +

BrscoÍÍo
SALGADO +

BAÍ{AT{A

PÍMENTÃO VEROE

Sal

Oléo de Soja

Sãl

Tomâte

PIMENTAO VERDE

Tomate

5al

Vinagre de Álcool

Tomate
Vinagre de Álcool
Achocolatado em Pó
Farinha de Milho
Flocada
LêitÊ êm Pó lntêerãl
LEÍTE

COM

ACHOCOLATADO

2'

+ CUSCUZ

Refeição:

GARIMPEIRO

coM
MARGARINA

Margarina
ARROZ + CARNE
Sal

ABÓ8ORA

Acúcar CÍistal

Alho

Alho

ALFACE

Bãtata lnglesa

Arroz tipo 1

AIho

Carne Boúna Picada

BOVINA PICâDA cebola
CHEIRO VERDE

coM
MACÁXEIRÂ

A8óBoRÂ

E

Colorau
MACAXEIRÁ

Oéo de Soja

SUCO OE

ACEROIA +
CACHORRO

QUEi{TE (Carne

Moíde, Altace

pkadal

CH€IRO VÊRDE

Colorau
Oléo de Soja
Pão Mãssa Fina

üpo 1
Carne Bovina Moída

ebola
CenouÍa

Carne Bovina Moída
Cebola

Alho

SOPA DE FRANGO

COM TEGUME§

(Batata e
Cenoura)

CeboÍa

BAIÃO DE 3

feijão e CHEIRO VÊRDE

CHEIRO VERDE

(aroz,

colorau

came rfloÍde + Colorau

FranEo lnteiro Cons.

COUVE) +

COUVE MANT€IGA

MacaÍrão Parafuso

METANCIA

Feiião Comum

Oléo de Soia

MEI-ÂNCIA

Oléo de Soja

PIMENTÃO VERDE

PIMENTAO VERDE

PÍMENTAO VÊRDE

Sal

Polpa de Acerola

5al

PIMENTÃO V€RDÊ

Tomate

Sal

Tomate
Vinagre de Álcool

Sal

Tomate

Tomate
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ESTADO OO MARANHÃO
PREF EITURA OE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAI. DE EDUCAçÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDO/SETOR DE NUTRIçÃO

\-1\

IPI{AE ZONAS URBANA E RURÂT 2O2O

PÂNÂ O PROGRÂMA MAIS

S.Surda-íêlã

o

ÊEÉa(:o

lôandiênt6

Açúcar Cristal
BANANA PRATA

?I

MargaÍina
Pão massa fina
Polpa de Caiú

c.v

1l RelelÉo:

PfroaEc!o

ALFACE

Alho
AÍroz tipo 1

Alho
Arroz tipo

BANANÁ PRATA

Carne Eovina Picada
Cebola

Cârne Bovinâ Picede

SI,CO DE CAJÚ +

ABó8ORA +

Cebola

PÃo coM
MARGARINA+
8AÍ{ANA

CARÍ{E PICADA

AOMOIflO

Alho

PIMÉNÍÃO VERDE

BANÂNA PRÂTA

Alho

MELANCIA

Batâta lnglesâ
Cebola

CHEIRO VERDE

Cenourâ

g)PA

CHEIRO VERDE

DE

FESTVAI. DE

FRÂ'{GO COM

FRUTÂS (EAi|ANA +

IEGUMES

MEI,AilCIAI

(Bâtât c

Macarrão Parafuso

oléo de Soja

Cenoural

AI.FACE

coloreu
Fcn8o lnteiro Con8.

PIMENTÃO VERDE

PIMENTÃO VEBDE

Sal

Sâl

Sal

Tomate

Tomate

Tomãte

vinasre de Álcool

Açúcar Cristal

Achocolatado em Pó
Farinha de Milho

Cebola

Óleo de Soja

lnaÍrdiüt6

PEEraclo

Oléo de Soia

Biscoito Saltado
Amanteigado
Polpa de Maracujá

suco oE
MÂRÂCUJÁ +

lnarcdiaot6

Oléo de Soja
PIMENTÃO VERDE

BANANÂ PRATA

colorau
MACARRONAOA
Mãcarrão Espaguete
À gor-oxtesa +
MEtÂNCIA
MÊLANCIA

COUVE MANTEIGA

PrFaéo

1

MOLHO + PURÊ colorau
DE MACAXEIRA + Leite em Pó lntesral
SAI.ÂDA OE
MACAXEIRA

CHEIRO VERDE

Carne Bovina Moída

CHEIRO VERDÊ

ARROZ + CARNE
PICADA AO

colorau

COM COUVE +

lqÍldlênt6

aaóaone

ARROZ COM

BANAI{Â

2l ReleirÉo.

S.rl}rein

r-rta-t€{n

lrEdLnt6

PÍ!ffição

Flocada
Leite em Pó lntegÍal
M arga

LEÍTE COM
ÂCHOCOLATADO Sal

BrscoíTo

+ CUSCUZ

SALGADO

GARIMPEIRO

AMAMÍEIGÀDO

coM

+ BANANA

MARGARINA

rina

ALFACE

Alho

Alho

Arroz tipo

ArÍoz tipo 1

Carne Eovina Moída

Cebola

Cebola
ARROZ +

CH€IRO VEROE

EsÍROGONOFE D€ Colorau
FRANGO + SÂI,AOA COUVE MANÍEIGA
Farinha de Trigo
OC ALFACE
Frango Peito cong.

I

BA|ÃO OE 3

CHEIRO VERDE

(aroz, feijão e Colorau
cârne

m6a

corrvEl +
MCLANCIA

+

COUVE MANIEIGA
Feijão Comum

MEIANCIA

5al

Leite em Pó lntegral

Íomate

Oléo de Sola

PIMENÍÃO VERDE

PIMÉilÍÃO VERDE

Sal

5al

Tomate

Oléo de Soja

Tomate
Vinasre de Alcool

Alho

4$FcE
Àlho..,

I

ffiãBbü.à- M;ídrj

Gmlir:':

MEtÀritciÀ.
oléo déSoia

óteo
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úitÉem;Pô liitegrâlFarinha
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rometê,.

PIMEHTÃOYE§DE,.

r'..

Câàe BovLra Picada.

4ERg.vrgqE_j_:
- :.1:
Colorâür I"
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:-'-:r: -

Atiúztipo,lr','.

Sal'
foÍÍrate
Vinagre de Álcool
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ESTAOO DO MARANHÃO
PREFEITURA OE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÁO
DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDO/SETOR DE NUTRIÇÃO

s

Tdçr{el6

und.-íêlE

lngredl6t6

PÍeDaccão

lr ReACo:

Vltãmlnâ dê

BaÉna

8ANÀNA PRÂTA

lntÍ?dient6

PÍêpaBÉo

Aveia êm Fleos Fircs
AçEâr Crlstal

Açúcar Cristal

Açú€r cJistal

Vltamln. d€ MaÉ

€

Lêit€ cm Pó lntegral

Leitê em Pó lntegral

Malrena

!lrta-ÍêlE

I

lntÍêdl€nt6

Pr"paBção

Mingau d€ Avela

Leltc em Pó lntegral

Scxta-feln

lnsrêdl6t6

Pre9âECão

Açrcar Cristâl
Farinha de Milho Fl@ada
Mlngau d€
FaÍlnha d€ Mllho Leite em Pó Integml

Açúer Crisul
EAN.ANA PRÁTA

Vltamlna da

Leite em Pó

EanaÉ

Fl«ada

Maçâ

lnrrÊdlst€3

PÍepâÉção

lntegEl

MAMÃO PAPAYA

Àror @m

enil6,
2! Refeldo:

Esondidlnho dc

(11::t0/12S0 h)

Cmê8ry1m

Alho

ÀBÓ8ORA
Al

Arror tipo 1

Cêbol.
CenouE

Cebola

CHEIRO VEBDE

Açúcar Cri5bl
Alho

Açúcar Cristal

Arroz tipo

Al

1

Batata lnsles
cárnê Bovinã Môide

Ceboh
Cenoura
CHEIRO VEROI

Colorau
MoIdâ @m Batata
Óleo de Soja
+ §uco dê Calu

ho

Colorau
Frango peito cong.

HÉIRO VTRDÊ

P4Ínha rle Am: c/ Colorau
Fe[ão Comum,

M'aclrd
Oes6ado +

ê

Fci.lão Comum

f6nto

§uo

de

Frango

Eito

conR

MACAXEIRÂ

óleo de Soja

Calá

Ma@elG@m
FEnto e Cênou6

Câre Eovlna
Moada

PIM€NTÃO VERDI
Tomate

Polpa de Caiu

Polpa de Cajá
sal
Tomate

Vihagre

d

Abób6â e

Sal

PIMTNTÃO VERDE

Sâl

Arcz
c/ fêlFo vsdc,

Paplnha dc

óieo

PIMENTÀO VÉRDT

Tomat€

Arroz tipo 1

MÂCAXTIRÂ

Caldo de

Açúsr cristal

ho

Chudru

Cárne Bovina Moída
cêbola

PâplÍüa de

CHEIRO VTROE

Chwhu
coloGU
TEUÃO VEROE

VERDE

CmeB,Amr,
FaIão omum c
trâryo + 5@ dê

AHoL

óleo

vtaoE

PIMENTÀO VERDE

Polpa de Acero

Sal

Íomat€

Vinagre

3! Rêfração:

(r.30 / rsúo
hl

EANANÀ PRATA

ferth.al dc Frutas: MAMÃO PAPAYA
Banana c Mamâo

Acú€r Cristal
VltamlÉ de Batrana 8ANÀNA PRATA

mMaçã

Leite

Blsolto

Biroito Maria
Lêitê êft Pó lntecEl

Maíta

i

Açúcar Cristal
lngau dc AmHo Amido dê Milho
de M(ho

AçúGr C.istal

Vltanln.

dê

MAMÃO PAPAYA

Mâmão

Maçã

Alho

Açúcôr Cristál

ÁBOERINHA

ABÓBORÂ

ABOBORÂ

Cebola

Alho

\çEar

Alho

CHEIRO VTRDI

Aror tipo

Âlho
BATATÁ DOCI

lmlce

Càrm Bovinã Molda

Alho
Cebola

Bâtata

Colonu

cârc

BoviM Moida

CHEIRO VERDE

Cebola

COUVE
FEUÃO VERDE

P.phhâ dc Fêljão Framo Eito conc.

rr RêfrlÉo:
Eídr, MÉrão
(1700 / 17:4,
PaEfus, ;nDto e
h)

em Pó lntetral

Açúcar Cristal
Leltc +

Cm.

Ol@ dê Soja
PIMENTÀO VIRD€
sal
Tomate
VinêEre

1

Carnê Bovim Moída

cebolô

Cebola

P.plnha de
CâmG

Amr

BelB

,

Moída

Cercura
CHEIRO VERDT

c/ muaxê, lelrão

Chuchu

Comum , CenguE €
Chudtu + S[o d€

colorau

Gol.bã

MAXIXE

t

D@, telão

@mm,Care

Feijão Comum
eo de Soia
PIMINTÃO VERDE
Polp3 de

Paplnhr de Bat

6oiabô

Mgld. @m
Aboàrlnhâ nlada

CHTIRO VERDE

ColoEu
Frijão Comum

ótm de soia
PIMENTÃO VEROE
Sal

Tomate

Pâplrha dê

AbólDE,
Vloagreln €

fÉrrto

+

suo d.

MandF

Colorau

CHÊIRO VERDE

d.

FErEo gêito cont.
óleo de soia

iaâcaíão, Brt

PIMENIÃO VERDE

lqlêr.,ÂDób6t

Polpa

dê Mamcuja

.l
Tometê

Sop.

e

coloEu

t

Cam Mold.

Maarão PaEÍus
ól@ dê soja
PIMEIITÁO VÉROT
sôl

L(

Íomate

Vinatre

(^l

VINAGREIRÂ

Sal

Tomate

'!treletrt

I

Nutricionista

0teiro:
-iEuEo
RT
1
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEIÍURA DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MUNTCIPAL DE EOUCAÇÃO
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quana-feh.

T€rça{eln

lmedlent6

PÍsaracão

lmredlêntB

PÍffi8(ão

Aclwolatado em

Açrkar Cristâl
Areia em
1r ReÍ.lÉor
(07:aYOtí0 h,

Mingau de Awlâ +
8anõna

tlcos

Firc§

SANANA PRÂIA
Leite em Pó

lnt4ral

Adr@lrtado

Pó

Fârlnhe dê Milhó

L€hrm

f

+

Prêliacão

lGda

Leite cm Pó lntecral
Cusor d€ lúllho c/
Maríarina
MrÍ8arlna
S3l

Mamão + Pão

Mase flna c/
MarBarlm

(1rrAr/Uúo hl

ao Molho c/ Bâtat

lngles

+ su@ dê

ca,u

MÂMÃO PAPAYA

(L:3o/15íO hl

Bimito 5akado
Amrnteltado
Banaü

+

folpo verde,

Ínogo, latatô d@
e

Cow€

Leitê

em Pó lnte{rsl

Aror tipo

Arroz tipo 1

Alho
A.roz tipo 1

AllÉ

8êterraba
Cârre Bovina Molda

lnrles

CHEIEO VERDE

ColoBu
Ólêo dê Soia

Cebola
Gallnhada

f6nto

c/

r

Desffado

CHEIEO VEROT

Colorau
Feijão Comum

Felião Comum +
S.lada de Alfae + tramo @ito cohs.

S@

d€ Aerola

Arror tipo

Aror

ólm ae sola

+ Fêilão

1

Cebola
HTIRO VERDE

Cmum d Maxlxc +
Colorau
Aboüílnha Elada
refogada com ovo
mexldo + Su@ da
Caiá

Leite em Pó

MaÉ

lnter.al

Maçã

Mas FiÉ
Alho

cãmê BoviÉ Moída
cebolê

Vltamlna d€
Eanana e

cIistal

Maagarinâ

Açrkar Cristal

Feijão Comum
MAXIXE
Ól,co de Sola

Aror

+ Feüão

Verdr r Came
8oúna Íliloíd. âo
Ir/totho

c/M.@eln

e B€temba +

Mêhnda

AçúÉr cJistal
Alho

1

Cebola

Cêmúra

Cebola
CHEIRO VERDE

Colqau
ÍEIJÃO VTRDE
MACAXÉIRÂ

HEIRO VIRDE

Balão d€ Dol5,

Ínn8o ao Molho c/

CeffiE+§u@de

Feiião Comum

Éito com.

Franqo

Golsbâ

MII.ANCIA

Coloau

óto

de sola

rleo de Soia
PIMENTÃO VÉRDE

PIMENTÃO VERDE

Polpa dê Caiá

sal

sôl

Tomate

Sãl

Tomatê

Tomate

VinâgÍê

Tômátê

AÇwar Cíistal

Açúcar Cíistal

Açú@r Cristal

AçúÉr CrisÉl

BANANA PRATA

Margarina

Bisoito Salgado
amnteigado

8ÁNANA PRAÍÂ

Sâl

PIMENÍÃO VEROT
Polpã de Acerola

Tomate

Sâl

Â@Dla +
Rna
Pão Mass Flna
Ma.BaÍlm

Suco d€

Bisoito Sêlgado

Pão

amanteigado

m

Mas

Su@ de Câlu +
Elscolto Salgado

Ânantelgado

ovo de Galif,ha
PIMENÍÃO VIRDE

Polpr dê Cáiu

Polpa dê

Goiâb!

Vinaqrê

Vitemlm de

8ilana

A{úar CÍistal
Leite em Pó lntegEl

Vlt mlm d€ Maç,
Leite em Pó lntê8ral

ê

M.mão

Maçã

Polpô dê Câjá

Polpa dê Accrolô

Alho
Arroz tipo 1

AIfACE

Alho

A8ÓBORÂ

AcúG r Gislal

Alho
Arroz üpo

cebola
Cemurâ

Açwar Cristal

Alho

Alho

qrroz

cHEtRO VIROt

arro2

8ãtata

CHEIBO V€RDE

a. RGíelçãor
(r7íO/U::rO h)

BANANA PRATA

ÂAOERINHA

Colonu
COWE
FEUÃO VERDE

Framo Éito conR.
de Soja
PTMENTÃO VTRDÉ

MÂMÂO PAPAYA

I

Cârre Eovina Moída
cêbolô

cebola

Amr,

Bi*oito de Mai*na

Àt-tacE

8ÂTATÀ DOCE

Sopa dc

kú€r

AÍú6Í C.iíãl

Polpa de Cajú

3r R!íelçao:

Mslffi

lngÍêdlmt6

Prepâ6É0

Açú6r Cristãl

Alho

PIMENTÃO VERDE

Suco de Calá +

Blrcho de

Lelte,

Macã

lnEÊdbnt6

Açrcâr cÍistal

Babta

2r Reíeição!

PÍBEcão

vltamlna de MaC e Lelte em Pó lnteSÍal

Pão

Aror d! Cuá +
Cam Bovlnô Moída

Sextâ-íê|6

lnarÊdlênt6
Açú€r Gistal

Aroz de Cuá +
Cama Bdlna

Cercun

r

CHEIRO VERDÉ

MoÍdô c/ C€nouE
colorâu
FeUão Comum
Felíão Comum
Salada dc AlÍ.@ +
MEIÁNCIA
Mclânda
óto ae

r

Chwhu

ÍEngo
Maarãao d

Sopa dc

CanouE, Chudtu e

Millxe.

ColoEU

FEngo geito com.
Maerrão Pamfup
MAXIXE
Oleo de Soja
PIMENTÃO VERDE

PIMENTÃO VERDE

Sal

Tomate

Sâl

Imate

Vinagre

Tomate

Vlnãgre

VINAGRTIRA

Cârre Boüna Moída

AÍotmrbóboB,
Crma

BodE

CH'IRO VERDE

MoÍd. , Prrta da CôloÉu
MicaxelE + 5u@ Leitc em
dG

Golabâ

1

lmlee

Came Boüm MoÍda
bbola

Amrmffi,

Cebola

tipo

t-4:
E'I

EsondHlnho da C€rcuÉ
Moída @D CHEIRO VÉRDE

crm
Pó

lntdrel

MÂCAXEIRA

Irlrtr lnde

9Jco do

+

M.mJá

I

Colonl

ó|rc de soia

ulm

PIMENTÂO VIROE

PIMENTÃO VERDE
Polpâ de Goiaba

Sal

Sal

Tomate

Polm de Mancuiá

Tomôte

Suelem Fre

de Queiroz

Nutricionista RT'SEMED
cRN 6847
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TêÍç.-Íeln

s.tuÍld+Íêin

lnt.dlotes

PÍcpançIo

t

ÍeprEÉo

Açúcar Cristal
Amido de Milho

cúBÍ CÍistal

vlt

ll

Reí.|çlo:
(o73r, / 08ú0

hl

mlna de

Banana

cfft

ôlsoato lieÍla

ChGdst!

EANANA PRATA

Eircoito Mari.

ch@l.tê

Mht

u dê Amldo

de Mllho

É

t€itc êm

Cârnê Boüôa Molda
ccbola
CHEIRO VERDE

c.me Mold. d
ColoBU
Abóborâ e Brtet
ólo de
lnglEs

Pâplnh. de Lêlte

m

Bisolto

Qulnle-feln
Açú6Í Cristal
Aveia cm Fleos

Açúc.r Cristâl
8i*oito MaiFna
Leite êm

É

lnte8Él

sola

PIMENTÃO VIRDÊ

Sal

AÍÍoz am c€nora,

E$edklloho dê
c.me Moad. d

cm

lrEl§

ê Batata
+ Ssco dê

Áccrcla

Tomate

Arror tipo 1

Alho
Arroz tipô 1
8AÍATA DOCT

Sitat lngleg

cebola

Cãhe Bôvina MoÍda

CHEIRO VESDE

Pâplnha de

Cebola

Cênoura
CHEIRO VERDE

DêSado

colorau

couvr

Mor

c/ Cuú, Eâtat
Oocê c fnnto
+

Colorau
Fmngo peito cong.
MÉLANCIA

§u6 dc ól@

Mêlânda

Mlngau de Awla

de Soja
PIM€NTÀO

Paplnh. dê Anor

c/ Felião Vsde
,C.mê 8@lE
Mo&ra

d

Meardô ê
Crrrve + Suco dê

h)

llmao

.lncffÉc
(17O0

/
h)

17:3O

Lêite em ú lntêprãl
MÂMÃO PÂPAYA

(Arn.sdof

Prplnh. de

AÍÍd

c/ rel|& vGrdê,

lntê8ral

VitamlE dê

Mffiro.

Bffitra

CHEIRO VERDE

colorau
COUVÉ

ÍEÚÃO V€RDE

Paplnh. de FBngo C
HJro mm,8.telr
Dm,Orudru
ólo

MACAXTIRA
ó|rc dc soia

Sal

oe sola

PIMENTÃO VENDE

VinaEre

Sôl

Gol.b.

Tomate

cristal
em

e Bananâ

CHEIRO VERDE

C.rc

Chuchu
colorau
FEnSo p€ito

qg.
P.plnh. dê Fníto
c/ m.omlo.
Maorrão Pâôfus
Chudru c Abóàon
de so.ia
PIMTNTÃO VERDE

Crist

Açú@í Cristal

Mlntau de Fartnh.

Cebola

M.Ecuiá

CHEIRO VÉRDE

chuchu
Colomu
Feii5o comum
FBnto p€ito con8.

Polpa dê Goiab.

Aroz tipo 1

PIMENTÂO VERDT

BAÍÂTA DOCE
cebola

Arrou tipo 1
Càrne Bovina Moída
Cebolâ

VinaSre

Alho

Crm Moad. cor Colmu
Adrlnha nladr FIUÃO VEROE
&rco dê ManoF ó|rc de soia

Alho

Alho

VINAGÂEIRA

Â8ÓBORA

CHEIRO VERDE

pó lntegGl

Açúer

Tomate

Alho

Bovins Moída

m

PIMENTÀO VERDE

AçúÉr Gist l

ccbola

Lêit6

9l

ABOARINHA

s.l
Tmate

BANANÂ PRAÍA

Finos

Iomatê

Vltrmlna dc

irrnão

Polpa dc

É

Arú6r cristãl

PIMENTÃO VERDE

Íomate

l,.lte cm

Leite em

tntÍedlent6

PÍepaE(ão

óleo de Soja
Polpa de Ace.ola

3t RrfuCo:
(r4:!D / 15:OO

Sexla{bln

rEredlãt6

PrepaGÉo

Malzêre

Açú@r
Alho

Aroz tipo 1
Brtatâ lngles
Paplnha dê Arroz

Qu.rta-Hm
lnredientes

MAMÃO PAPAYA

Alho

c,/

Leitê êm pó lntegGl

Pr€oaE€ão

lntegral

A8ÓBORÁ

2r Befêldo:
(11::L / 1200
hl

lngredlent6

d€ MÍho

flGda

ê

Alho

Ca.re 8oüna MoÍda
cebolâ

cebola

CHTIRO VIRDE

iaoad.,

COUVE

MGrcln

MACAXEIRA

ólo

de

Lalte + Blsolto

VlnatÍcln e

Mrerrlo

de soia
PIMTNTÃO VERDE

l

1

Paplnh. dc

C.m

&u C

Eordna

Cffiac 8{rta+
Su@ dc

Cebola

Mo{dr, CercuE

Fclrto corBum,

ólm

cíist

Batrta

CHEIRO VERDE

C-lomu
P.plnhr d€ fErEo Fcijão Comum
e/ Fe[ão cmum, F6nro Elto cont.

Biroito Mari.

Açú@r
Alho

Eetcmba

O€tmba.

Paratuso,

Abóbr.,CareG

em

ABÓ8ORA
Âlho

P.plnhr de C.mc colorôu

6dln.

8ânaÉ

CÍisl

l

Vlt.mlna d€ MaC

C.lu

CHEIRO VEROT

ColoEu

F

Fcilão Comum

sâl

PIMENTÃO VERDE

sôl

ólco oe

Tomatê

sal

Tomtê

PIMENTÂO VERDT

Vinôrre

Tomôte

VinâgÍe
VINAGREIRA

Polpô de

c.iu

Sal

Tomate

lreilns de Queiroz
Nutricionista RT'SEMED
cRN 6847
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2q2O.
rndâ-feln

lnrêdiênt6

PÍeDarâcão

Íe a{eirc
lnRredlot6
Preoancão

Açúc.r Cristal

ll RêíclÉo:
(0730 / 0800
hl

Lêhe

r

0lslto

MeÍle Cheolatê

8i$oito Maria
Chddetê
Leite em oó lnteqEl

lntrcdlent6

PrêDanção

Amido dê milho
,êite êm

ú

lntesral

telte

d

Aócolatâdo

Farinha de Milho Fl@da
+

Cus@ de Milho c,/ Leite em ú lntêsEl
Ma rgarina
MâGaílna

Sert -feln
PÍ"oân(ão

lnRrcdient6

Preganção

Aç6âÍ Cristal

AchGolatado em Pó

Açúcar Cristal

Mlntãu de Âmldo
de Mllho

qulnta-íelra

Quarta-felE

VllrmlÉdêBffie
Pão

Mâs flm c/
MaÍgaÍlm

Eisoito dc Mai*m

BÂNANA PRATA
Leite em pó lntêgral
Pão

Mas

lnaredlêot6
Açú@r criital

Blsho

de

Mal*na

Fim

Leite êm

ó lntelEl

MAMÃO PAPAYA

Margarim

2r Refêição:
(1r:3O / ülí0

hl

Âror d

Alho

Alho

Arro, tipo L
Cárre Boüna Moida

AÍroz tipo

cebola

Cebola

Carne Bovim Moída
Cebole
Âbóbon + CHIIRO VIRDE

Côme Eovlna
Moída ao Molho,

pÜê dê

ABÓBORA

Alho
Arroz tipo 1

Maaeln

Colorau

BAÍAÍA

CHEIRO VEROE

Âmz

+

tcllão

Cmun+Cam

Feijão

Bovlna Moíd.

MAXIXE

./

Maxha

MACÂ}EIRA

Amz dê cuá +

ColoÉu

Cmum

ólêo dê soja
PIMENTÃo vrRDE

3r Rc'ÍelÉo:

l!u|o/ rsío

Melrnda

hl

Alho

Batata lnglesa

BêtêrÉbe

CaÍne BoúB Moídô
Cebola
de Camê
Cenoura
8rylna Molda m

Arot

@m @mun,

Ê*edldlnho

O.trb lnd§

+

Su6 de

CHTIRO VEROE

1

Âror

Cebola
+ tcaião veÍde + CHEIRO VERDT

f 6ngo m Molho d
ColoÊu
Bctêmbâ + Selrdâ dê FÊ|jÃo vERDI
Alíao
Éngo peito corE.

sal

Sal

Sal

Tmate

Tomatê
Vinagre

Sal

Tomate

Tomate

Vimgrc
Açúcar Cristal
EANANÂ PRATA

§uo
Pão

Masg fina

de Calo

PtMtNTÁo vÊRDE

Bl$olto S.ltado

Margarina

8aÉna

Â@rol

AÇú€r Cristôl

MÂMÂO PAPÁYA

Âçú<ar CÍistal

EANANA PRATA

MELANCIA

Riqôitô á. Mâlshâ

om Sisoito

Amatrtelgado +

+

Bamm

Í@ de Soja

ALfACT

Alho
ArÍo2 úpo 1

PtMtNÍÃo vtRDE

Açúcer Cristal
AÂNANA PRÀÍÂ

MaÍt-lna

CHfIRO VERDE
Colorau

Fongo rc Molho c,/ f ranto Eito conÍ.
M€TÁNCIA
Batata D@ +

Tomate

calá+ Pão
Mass fla. c/

OOCE

AçúcaÍ

Colomu
ó|rc de soia
PIMENTAO VEROE
Polpa de Acerolâ

,leo dê Soia

ipdê

I

Salgôdo

Arunt.iEdo

Íestlval dê FrUt rl

Su@ dê GoLbã d
de Mals€na

Polpa dç Golab.

PIMENTÃo vERDI
sâl

Leite êm

Blsho

§altado
Amantêltado

Blsho

M€linda + Mamão

Óleo de soja

Polpa de Cáju

É

lrúcgEl

Bisoito Sal8ado
AmantêiEdo

Polpâ de Cliá

ÂEOBRINHA

Alho

Açwâr Cristal

cebola

ErcUE

al

R€íelção:

lt7fi

VeÍd€ + AbobÍhhâ

ffiovo+
I17.§ MaddGCozld.

hl

+

5{@ dG

MâBolá

Alho

Alho

Betc16ba
Cebola

8ÂTATA OOTE
Carne BoúÉ MoHa

CHEIRO VERDE

Cebola

coloÉq
Fclião comum
FEngo pclto con!.
\,laerão Pâr.íuso
óleo dê Soia

Aroz üpo 1

CHEIRO VTRDE

Carne Sovina Moída
Ccbola

Cêbola

Chuchu

CHEIRO VERDE

CHEIRO VERDE

crlorau

Alho

Amr + felFo

ABÓBoRÂ
Alho

Colorau
FEUÃO VTRDT
l,lACAXTIRÂ

Óleo de Soie
Ovo de Gàlinha
PIMENTÃO V[RDT
Polpa dê Maracuiá
Sal

Sopa de

Fonto c/ FBnro Eito csÍ.

Meorão,Cmon,
Chudru ê MarLG

Maerrão Parafurc
MAXIXE
Óleo dê Soià

PIMENTÀO VEROE
5âl

fomatê
Vinatre

Sopâ de CaÍnê

Colonu

couvt

Bovlna Moíd.,
Macerrão PâEfus
Maarão, Cowê ê

Abóôoc.

óto

de soia

PIMENTÃO VEROE

âl
Tomatê

Sop. dc

lnnto c/

M.6ÍÍao, ÍêlFo
Comum, Sctmbâ €

Vln.trlE

PIMÊNTÂO VERDE
Sal

Chuóu
Sop. d. Cmê

i/lold. C

Edtm

Marão,

F.ljão Cmum,

chudru.

CHEIRO VERDE

Colomu
Feiião Comum

Ma€rão PaãÍw

B.trt DG Ôlp dc Soia

PIMENTÃO VERDf

Íomatr

Sal

Vimgre

Tomate

i\

i 2"§-

VINÂGREIR,À

Tomate

'Qneiroz
§uelem Freilns

Nutricionista RT-SEMED
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sêxta-Hn

5€$m i-falÉ

ln*rediotB

PreErâcío

ln8Íedlent6

PrepâEçto

AEia rm Flocos Fircs
Mlr!3au de AYela +

RslelCo:

(0714/08í0 hl

BANANA PRATA

Bâmna

Lcltc

lrPÍedtent6
AMboG

PÍeDãBcão

Açúcar Cristàl

Farinhâ de Milho

Açú@r Cristàl

lr

hcredl€nt6

PÍeÉEcão

Vltamlo. d€ MaÉ ê altà O hctim

m

Adl@lrtado +
Curur de Mllho c/

Mmão
5al

MarBaÍlne

+ Pão

Maçã

Íançês cl

MÂMÃO PAPAYA

MrÍtaÍlE

Margarina

PÍeBmcão

lnEÍêdlent6
Açú@r c.istal
BANANA PRATA

Açúçar Cristal

Vltâmlna dr

AbóboE amass.da
c/ Lêlte

Banana e Maçl

Maçã

PSotEitds
ÂLFACE

ABOEflINHA

Alho

Açftar cÍistal

Alho

Açúar Oistal

Açúca. Gistàl

Alho

Arroz tipo 1

Alho

Alho

Batata lncleÉ
Cârnê Bovina Moíd.

Arroz tipo 1
Cebola
cHHRO VTROE

Arou tipo 1
Betemba
CâÍE Bovim Moída
cebola

CenouB

Aíor ú€ Cuxá + Cebola
Ceme Eovim Moída CHEIRO VERDE

2r Reíelção:

(u:3olr2ío

AçGar clistal

h)

ro Molho c/ Brtat
lnd§ + 5@ de
caiu

Colorau
óls de soia

Galinhad. c/

FEnBo Mado + colorau
Fclláo Comum +
Feijão comum
Salada d€ Alfe + FEnÍo Eito com.

Sre

d€

Acmla

Aríot tipo

Àror

+ teiião

Cmum d MillIe +
C.loEu
AboMnha nlada
reíogadâ @m ilo
mexldo + Su6 dc

:}l Rdelção:

sâl

PolE de

VINÀGRTIRÁ

Íomate

Sâl

Vimgre

Tomâte

Ovo de Galinha

BG

de Aarela +

MamariÉ

Pão fnncês com

de Mllho + Eanana

MaÍgartna

Bovlna Moíla ao

MollE dMrãeF.
e Eetêmba +

Mêlenda

PIMENTÃO VERDI
Cáiá

Suco de CaF +

Brc

dê

CHEIRO VERDÉ

Colmu
*EUÃO VERDE
MÂCÂXÊrRA

Cebola

8alão d€ Dol3,

CHIIRO VTRDT
colorau

FEngo m ilolho d
Feijão Comum
Ccrcu6 + Su@ dc
Engo p€ito cong.
Golibã

METANCIA
Ólêo dê Soja
PIMENÍÂO VERDf

Óleo de soja

Sal

Sal

Tomata

Iomate

PIMENÍÃO V[RDÉ
Polpa dc Goiaba

VinaSre

vltamlna de

Açúcar Cristal
6ANANA PRATA

Banenâ

Cristôl

Vltamlna dê Mrçã e
Memão
PÂPÂYA

Polpa de Acêrola

ATFACE

Alho

ABÓBORÂ

AçúeÍ Cristal

Cebola

Açúar Cristal

Alho

BATATÂ DOCT

Alho
Arroz tipo 1

Cârcurô

Alho

Arror tipo

Ccbola

cârre 8oüna Moída

CHTIRO VERDE

arroz
Carm Boúm Moída
Cêbol.

&tatâ lrEhs

Alho

Arror

tiF

1

CHTIRO VERDE

coloEU

(rríro/17llo hl

Arot + felão
VeÍde + Crm

cúcer Crlsbl

sEo
dê cajá

rU Rrfclçáo:

rleo de Soja

Tomete

Calá

Cristal

(L:30/15íPhl

MAXIXt

Sal

Polpa de câiú

Su@ d€ CaJá +

Fêijão Comum

Oleo dê Soja
PIMENTÃO VTRDE
Polpa de Acerola

PIMENTÃO VERDE

1

bola
CHIIRO VEROf

Ce

sopâ dc Amr,
couvt
relrão Ysde,
FTUÃO VÊRDE
fEôto, Eatata d@
FEngo pêito csg.
êColm
óteo de sola

Arcr

CamuB
CHEIRO VERDT

Moída c/ c6dn
Cploau
Felrlo Cmum +
:eiião Comum
Salâda de AlÍ.cê +
+

Sôl

MELANCIÂ
Óleo de Sola
gIMENÍÃO VEROE

fomatê

Sãl

Yinagrê

Tomatc

PIMENTÃO VERDE

MêLnda

chuchu

Cebola

de Cqá +

Câme Bovlna

VINAGREIRA

Sopâ de Frônto

Ma6Íáâoc/

cãun,Chuósc
lvLrLe.

coloEU

FEnío Eito corE.
Ma€rÍão PaEf@

Amzcmabóbon,
Cmê Sovlna
Moad. , ftIÍa

d!

CHEIRO VEROE

Colonu

Ólêo de soia

Carrc Boüm Moída

Âmrmenoun,
CsrÉHfrho

dG

c.mMoíd.m
Eat ül lrSlre +

MAX|Xt
dê Golab.

MACáXEIRÂ

1

Ssco dê

M.mrá

Cebola

Crrcun
CHEIRO VERDE

ColoEl
ótrc dc sola

PIMENÍÁO VERDÉ

óteo

PIMENTÃO VEROE

Sâl

PolE de MaBuiá

Tomate

PIMENTÃO V[RDI
Polpã dc Golaba

Vimgre

Sal

Tomatê

§

i ,'L.á:l

<,-/

Sal

Tomatê

Suelent

Queiroz-
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MUN|CTPAL DE EDUCÂçÁO

DEPARTAMENTO DE APOIO AO

Açúcâr cÍistal

Açúcãr CÍisbl

lr ReffÉo:
(07::rc

/ otoo
hl

Lehe

r

BÍ@ de

Mlngru d€ Amldo
dc Mllho

Mllho

2r Re.íekão:
/ 12íO
hl

Amido de milho

hcredimt6

Prepancâo
L€ltê

+

Curu

d€ Mllho
MargaÍlna

d

Açwâr Cristal

fnnoêr c./
MaÍtaÍlm

Pão

Sal

Margarina

Alho

Alho

Âçúcar

ATFACT

Arroa tipo 1

Alho

Alho

Arror tip 1
Cârre Bovim Moída

Carm Boüna Moída

Arroz tipo 1
BAÍATA OOCt

Cebola

C€bola

CHEIRO VEROT

CHEIRO VERDE

bola

Aror d AMbo6 +

CHEIRO VERD€

Came Bryina
Íúo{da eo Molho,
purê dc M@dÉ

Coloau

Amr

+

Cmum

r*..

:

SwlE

têlião

Colorâu

+ Came

Feijão Comuh

Moídâ c/

Mailre

MÂCAXEIRA

MAXIXt
Óleo de soja
PIMENTÃO VERDE

Amt de Cuú + coloíau
Fonto .o Molho c/ Frãngo peito corE.
Batatâ Ode +
METANCIA
Melanda

ólo

de soia
,IMENTÃO VERDE

Âro,

@m

enoun,

f$mdldlnho

de

Cam

(1/r3O

/

r5O0

hl

fm<!§ í
lla'trln. I
BaÉm

Su@ d€ Câju

Bm
MarSarina

om

Açúcar Cristal
BANANA PRATA

de Mtlho +

8atram

Polpa de Caju

,tAMÃO PÂPÀYA

te'íval d€ frutasr
Melaída + Mamão

cebola

Cêbolâ
CenouE

Amz + feuão verde + CHEIRO VEROE
FEnto ao Molho d Coloràu
Sctcmba + Salada de TEUÃO VEROE
FÉngo pcito cong.

AlÍace

PIMENÍÃO VERDE
sal

fometê

Íomate
VimÊr.

Açúcar cristal

AçGar Cli'tal

Sêl

VINAGRIIRÂ
Açúcar Cristal
calá + Pao BÂNÀNA PRÂTA

Bêterraba

Cârre Bovina Moida

Colomu
êg de So
PIMENIÂO VÉRDT
Polpa de Acerola

Acmlâ

Sal

Tomate

Arroz tipo 1
Batata lôglês

Bovlna iio{dâ @m
CHTIRO VTRDE
8âtâta lngl§ + S@ dê

Íomate
ViMÍr€

Tomate

dG

Áçúc.r CÍistal
Vltamha de Mamão +
86â da Amldo de
MAMÃO PAPAYA
Mllho

Vltamlna dê Canan#
Mamarina

Incrcdlêít6

Pr€DaEção

Alho

Óleo de Sola
PIMTNTÃO VERDE

3t RcHÉo:

Scrtr-Ba
lmÍÊdhnt6

Farinha dê Milho Fl@ada

c/

Admlatado

PEE6cão

A8ÓBORA

Cc

(lr::m

lorÍêdlcnt6

PreoaÊcro

lnrredienter

qulntt-f€ln

a uôÍta-ÍelE

r.çâ-íelB

unda-Íelra

PÍ€p.Bção

DE

E

MELANCIA

su@ d€ Gohbã c/ Bíü Polpa d€ Goiaba
de Amldo do MlFro

BANANA PRÁÍÂ

Vltamlra dê Sanana

de cajá

Alho
Açúcâr Crisbl

Cebola

Al

Nho

C€rcura

Cãrre Boüna Moída

4l

R!úelçao:

+ Fc0âo

+Abotílrú.

mm+
{r7ío / 1730 M8ddnCorld,
hl
+SmdG

lii*uts

üpo 1

BATATA DOCT

CHTIRO VERDE

Cêbolà

CI{EIRO VERDE

cebola

Chwhu

CHTIRO VEROI

ColoEu

Chwhu

CHEIRO VERDE

Colomu

ColoBu

Coloau
FEIIÃO VERDE
MACAXEIR.À

§ope de

Ínn6o c/ FÉngo rito cont.
C€n@6,

Chudru e Maxke

rcarrão Parafuso
MAXIXE

Óleo dê soja
orc de Galinha
PIMENÍÂO VEROÊ

Óleo de soja
PIMENTAO V€RDT

Polpa de Maracuiá
Sal

Sopa dê
Eovlnã

Cam

iloíds,

couvt
..iráô

MacaÍáo, Coüre e
Óleo de
Abóbon,

P.ãf"o
Soja

PIM€NTÃO VTROE
5al

fomate

Felião Comum

Sopa de Fnngo c,/

FEnÍo
ffiriô

Ma6rio, ç.üto
Comum, Setarnba

Vkr.tdã

"

rito

coíx,
PâÉft's

Óleo dc sojô
PIMENTÃO VERDE

S.l

CHEIRO VERDI

SoPl d. C.re Bovlna
ColoEU
fúolde r/ Mãrão,

Fcüão Comum

tcljtoCffi,

Chuáu

ê Eatata

o@

a@rão

Paãfur

Ólêo de Soja

PIMENÍÃO VERDÊ

Tometê

Sal

Tmête

Vimgre

Tomôtê

Vinagre

VI}IÂGREIRÁ

5al

I

arrc BoüÉ Moída

Cebola

Cebola

Arrou

Âmr

B€terEba

ho

N.

Tomate

Sueleut

e

Queiroz
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERÂTRIZ
SEcRETARTA MUNICIPAL DE EDUCAçÂO
DEPARTAMENTO

DE APOIO AO EDUCANDO/SETOR

DE

NUTRIçÃO

CAROÁPIOS PREVI'ÍOS PARA O PROGRAMA PNAE INTEGRAT ZONAS URBANA E RURÂI.2O2O
1' PABCETAESI PARCEI.A

Ou;

TeÍ( a-feira

lmredientes

Plêoemcão

::.-

clurn a-teiÍa

PÍeoaÍecão

lnsrediêntes

Praoaracão

:xta-feira

lmrêdiênt6

Alho

Açúcar

Alho

Açúcar Cristal
BANANA PRATA

Carne Bovina Moída

Coco ralado

Arroz tipo 1

Biscoito Maria

Cebola

teite em

Cebola

Polpa de Maracuiá

CHE'RO VERDE

Milho para Canjica

ASOEORA

CHÉIRO VEROE

1! RefeiÉo:

lruredientês

Preoaracão

'

GALII{HADA
colorau
COM A8óBORA +
FÍango lnteiro Cong.
MELÁNCIA
MELANCIÁ
Oléo de Soia
PIMENTÃO VERDE

SUCO DE

Atho
Pó

Carne Bovina Moída

lntelÍal

CATOO DE CÂRNE Colorau

MARACUIÁ +

MOÍOACOM

Btscorro

MACAXEIRA E
COUVE

MARI.A +
BANÂNA

COUVE MANTEIGA
MÂ.CÂXEIRÂ

Cebola
CHEIRO VERDE

MACARRONAO Colorau

ÂÀ
Macarêo Espaguete
BOLOilHESA + METÂNCIA
MELANCIÂ
Óleo de soia

CANJICÂ

Oléo de Soja
PIM€NTÃO VERDE

PIMÊNÍÃO VERDE

5al

Sal

I

luredlcntx

PreDarerão

Sal

'omate

omate

Tomate
Vinasre de Alcool
Açúcar Cristal
BANANA PRÂTA

ABóBORA

ALFACE

Alho

Alho

Marsarina

Arroz tipo

Pão Massa Fina
SUCO DE

ACEROLA+ PÂO

2l RefeiÉo:

coM
MARGARINA +

BANANA

Polpa de Acerola

ÀRROZ COM

ABóBORA +
CÂRNE PICADA

AO MOrltO
COM COUVE +

BAI{ANA

Carne Bovina Picada
Cebola
CHEIRO VERDE
Colora u
COUVE MANTEIGA

Oléo de Soja

Alho
Batata lnglesa

Arroz tipo 1

1

BANANA PRATÂ

BANANA PRATA
MELANCIA

ARROZ + CARNE
PICAOAAO

MOI.fiO + PURÊ
DE MACAXEIRA +

SATADA DE
AI.fACE

Cebola

Carne Bovina Picada
Cebola
CHEIRO VERDE

colorau
Leite em Pó lntegral
MACAXE'RA
Oléo de Soja

Cenoura
SOPA DE
FESTIVAL OE

FRANGO COM

FRUTA§ (8AÍ{ANA

tÉGUMES

+ MELANCIAI

(Batatâ e
Cenoura)

CHEIRO VERDE

Colomu
Frango lnteiro Cong.
Macarrão Parafuso
Oléo de Soja
PIMENTÃO VERD€

PIMENTÃO VÊRDE

PIMENTÃO VERDE

Sal

Sal

Sal

Tomate

Tomate

Tomate

Vinagre de Álcool

i'.
!'-{

!

i\\

§uelell Freitns

,

L-O,- I

Queiraz
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ÊSTADO OO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
OEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDO/SETOR DE NUTRIçÀO

canoÁptos pngvrsros pana o pnocnaru.a

uÍrda-Íêim
Prêpareção

lncredientes

lncred'rentes

Açúcar Cristal

Alho

BAIIANA PRATA

Arroz tipo 1

Amantei8ado

1r
ReÍeição:

srrco oE cÀÚ
BtscotTo

Polpa de Caiú
+

8ArÃO DE 3

erne mída
couvEl +

AMÂNÍEIGADO +
BANAÍtIA

MELAI{CIA

2o2o

a

Achocolatado em Pó
Farinha de Milho
Flocada

CaÍne Bovina Moída

Leite em Pó lntegral

Margarina

CHEIRO VERDE

+

E RURÂL

COUVE MANÍEIGA

Feiião Comum
MELANCIA

PrepâraÉo

lngredientes

Preparação

Cebola

(arror, Íeiião e
Colorau

SATGADO

zoNAs URBANA

QueÍta-íêlrá

TE

PÍepaÉção

Biscoito Salgado

pxle niÊGml

lngredi€nt6

Pregaracão

§exta-íeira
lmredíentes

Alho

ALFACE

Carne Bovina Moída

Alho
AíÍoz tipo

Cebola

I.TTE COM
ACHOCOTATADO Sal

MACARRONADÂ

+ CUSCUZ

Àaotoxnesa +

GARIMPEIRO

MEI.ÁNCIA

coM
MARGARIÍ{A

ARROZ +

colorau

Macarão

ESTROGONOFÉ

Espaguete

DE FRAIIGO +

MELÂNCIÂ

SATAOA DE

óleo de Soja

AT.FACE

PIMENTÃO VERDE

Óleo de Soia
PIMENTÃO VERDE

1

Cebola

CHEIRO VERDE

CHEIRO VERDE

Colorau
FaÍinha de Trigo
Frenco Peito Conf,,
Leite em Pó lntegral

Oléo de Soia

5al

Tomate

PIMENTÃO VERDÊ

5al

5al

Tomate

Tomate
de

Pão Massa Finâ

Colorau

2r

RefeÇo:

COUVE MANTEIGA

MOÍDACOM
MACAXEIRA

couvE

E

MACAXEIRA

óleo de Soja
PIMEIiTAO VEROE
Sãl

'omate

SUCO DE CAlÁ + Polpa de Caiá

Atr02
Alho

ABOEORA

Margarina

CHÉIRO V€RDE

CALDO DE

I

Cristal
BANANA PRÂTA

Carne Bovina Moída
Cebola

I

Cristal
ATFACE

BANANA PRAÍA

ALFACE

Alho
GALINTIADA COM cebola

Alho
Came Bovina Moída

cebola
ARROZ COM

Cenoura

PÀO MASSA

ABóBORA +

CHEIRO VERDE

CENOURA +

CHEIRO VERDE

FINACOM

colorau
trango lnteiro

FRANGO AO

Colorau

MARGARINA +

SALADA OE
ALFACE T

BAI{ANA

MEtÂÍtlclA

MELANCIA
Oléo de Soia
PIMENTAO VERDE

MOLHO +
BANANA

Cong.

5ãrTomate

_

DE CAJÚ +
CACHORRO

qUEIÍE

Fran8o lnteiro Cong.
Oléo de Soia
PIMENTAO VERDE

(Com

Atface picadal

Cebola
CHEIRO VERDE

coloÍâu
Oléo de Soja
Pão Massa Fina
PIMENTAO VERDE

Sal

Polpa de Caiú

Tomate
Vinãrre deTicool

Sal

Tomate

Vinagre de Alcool

m,

j,

cHflnovERDÊ

.,. li

c"6ffii=:.=--

BÂNAI'IA

lnteiÍo Cong.
AllcIA,
Bo

Êelrãocomum,.':l'

--õtêoãà soiã--PIMENTÃOVERDE

\f
C'
L
§J

u1

.

éo dà Soia

Q. UI

r-\
Êv
* (T
@
í§'(o

IIENIÃOVTRDE

Sâl

iitl'

Tomate

fomete

z.

,

Wnarre de Ákool

ô

rrl
r=
rl

§

-
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o (J
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=
z.

s
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ESTADO DO MARANHÃO
PRETEITURA DÉ IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

\

DEPARTAMEI.TTO DE APOIO AO EDUCANOO/SETOR

DE NUIRIÇÃO

O PROGRÂMA PÍ{AE INTÊGRÂL ZONAS URBANA

Pr€paração

ARROZCOM
ABóBORA +

1r

ReÍe(áo:

unda-íeira
lngredientes
Arroz tipo 1

T

Preparação

a-feira
lngrêdientes
Açúcar Cristal
BANÂT{Â PRÂTA

Alho

Margarina

Alho
Batata lnglesa
cebola

BANANA PRATA

Pão Massa Fina

Cenoura

Carne 8oüna Picada
Cebola

Polpa de Caiá

CHEIRO VERDE

SUCO DE CAtÁ +

SOPA OE

PÃo CoM

CO{\I [IGUMES

MARGARINA +

(Batata e
cenoüÍa)

BANANA

2020

(

lntÍedientes

PÍepâração

ABÓBORÂ

CâRNE PICÂDA
CHEIRO VERDE
AO MOtr{O COM
Colorau
cot vE +
COUVE MANTEIGA
BÂIIÂNÂ
Oléo de Soja

E

colorau
Frango lnteiro cong.
Macarrão Parafuso
Oléo de So.ia
PIMÉNTÃO VERDE

PIMENIÃO VERDE

Sal

Sal

Tomate

Alho

Aroz tipo

Leite em Pó lntegral

2'

+ CUSCUZ

R€feição:

GARIMPEIRO

ARROZ + CARN€

MarBarina

BOVTilA

sal

coM
MACÂX€IRA

coill

E

ABÓBORÂ

MARGARINA

s€xtâ-felrâ
lngÍêdlênteJ

PrepâraÉo

ATFACE

BANANÂ PRATA

Alho

METANCIA

ARROZ + CART{E

PICADAAO
MOLHO + PURÊ
DE

MACAXEINA +
SATADÂ OE
ALFACE

Came Picada Boüna
Cebola
CHEIRO VERDE

colorau
Leite em Pó lntegral
MACAXEIRA

FESTÍVAT OE
FRUTAS

(8ÂilANA+
MEIÂXCIA)

Oléo de Soja
PIMENTÃO VERD€
Sal

omate

Cristal

em Pó
Farinha de Milho
Flocada

LEÍT€ COM

lnSredientes

Arroz tipo 1

de Álcool

ACHOCOTATADO

rintâ-Íeim

PÍeparação

BANANA PRÁTA
Biscoito Salgado

1

Carne Bovina Picada

Amanteigado
SUCO DE GOIABA

Cebola

+ BISCOIÍO

CHEIRO VERDE

SAIGAOO +

Colorau

Polpa de Goiaba

SOPA DE
FRANGO COM
TEGUMES

(gatata ê

BATTANA

Cenourâ!

MACAXEIRA
Oléo de Soja
PIMENTÃO VERDE

Batata lnglesa

Arroz tipo 1

Cebola

Carne Bovina MoÍda

Cenoura
CHEIRO VERDE

Colorau
Frango lnteiro Cong.
Macarrão ParaÍuso

8AúO DE 3 Cebola
íâÍÍor, íeiião e
carne

mida

COUVEI +

METANCIA

+

CHEIRO VEROÉ

Colorau
COUVE MANTEIGA

Feiião Comum

Oléo de Soja

MELÁNCIA

PIMENTÂO VEROE

Oléo de Soia
PIMENTÃO VERDE

5al

Sal

Tomate

Tomate

Sal

de

iÍluvÉ âtaÍ{rElc*.

fiffiI-OÉo dé Soia
MÂRGÂRIt{A

PIMEÍ{TÀO VTBOE,

..

o
st-}.t trt
E
rrl
vt |.\
Q?
qJ Ê
§'
CE
@

íu (o
.:? z"

PIMET'IÃOVERDE

E oí
.9 (J

al

)E

Iomete

)

de

§r
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PRETEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO

\

DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANOO/SETOR

DÉ NUTRIÇÃO

CARDÁPIOS PREV'STOS PARÂ O PROGRÂMA PNA€ INTEGRÂI ZONAS URBAI{A E RURAL 2O2O

unda-ÍeiÍa

PrepaGÉo

C
o

ln8Íêdientes

lngÍediêntes

Quarta-Íeira
Píeparação

Preparação

Quinta-feira
lngÍedi€ntes

Alho

Açúcar Cristal

lí!gredientes
ABÓBoRA

Carne Bovina Moída

BANANA PRÂTA

ALFACE

Aíoz tipo

Cebola

Margarina

Alho

Cebola

CHEIRO VERDE

§

Terça-feiÍa

CAI.DO DE CARÍ{E colorau

Prêparação

suco

DE

GOIABA+PÃO

1r

MOÍDACOM

COUVE MANTEI6A

Refelção:

MACÁXEIRÂE

MACAXEIRÂ

coM

COUVE

Óleo de Soja

MARGARINA +

PTMENTÃO VERDE

Arroz tipo

Pão Massa Fina
Polpa de Goiaba

MASSA FINÀ

GÂLII{HADACOM
ABó8ORÂ +

SAIÁDADE
ALFACE +
METANCI,A

BANAÍIIA

Alho

BANANA PRATA

1

ARROZ COM

CHEIRO VEROE

CHEIRO VERDE

CENOURA +

Colorau

Colorau

FRANGO AO

FEnRo lnteiro Cong.
Oléo de Soja

Frango lnteiro Cong.
METANCIA

MOT.HO

ln8redientes
Açúcãr Cristal
Biscoito Salgado
Amanteigado

Cenoura

1

Cebola

Sexte-íelra
Preparacão

Polpa de Cajá
SUCO oE cA,Á +

Btsc(xro
SALGADO +

EANAI{Â

PIMENTÃO VERDÊ

Sal

Oléo de Soia

Sal

Tomate

PIMÊNTÃO VERDE

Tomate

Sal

Vinagre de Álcool

Tomate
Vinagre de Álcool
Âchocolatado em Pó
Fârinha de Milho

Flmada
Leite em Pó lntecral
LEÍTE COM

2'
Refeição:

Margarina

ACHOCOLATÂOO
5al
+ CUSCUZ
GARIMPEIRO

coM
MARGÂRINA

ABÓBORA

Açúcar Cristal

Alho

Alho

ALFACE

Batata lnglesa

ArÍoz tioo
ARROZ + CARNE

Cârne Bovina Picada

BOVINA PICADA Cebola

coM
MACAXEIRÂ E

A8óBORA

CHEIRO VERDE

Colorau
MACAXEIRA

Oléo de Soia

SUCO DE
ACEROLA +
CACHORRO

qUErTE (Cárne
Mo{da, Alface
picada)

Alho

Cebola

Carne Bovina Moída

Cenoura

Cebola
CHEIRO VEROE

colorau
Oléo de Soia
Pão Massa Fina

SOPA DE FRANGO

COM LEGUMES

(Bâtatá e
Cenoura)

CHÉIRO VERDE

Coloíau

trango lnteiÍo Cong.
Macarrão Parafuso

Alho
tipo

1

ame Bovina Moída

cebola
BA|ÃO OE 3
(arroz, íeiião e CHÉIRO VERDE
carre moída + Colorau
COUVEI +

COUVE MANTEIGA

MEIÁNCIA

Feijão Comum

Oléo de Soja

METANCIA

PíMENTÃO VERDE

PIMENTÃO VERDE

Oléo de Soja

Sal

Polpa de Acerola

Sal

PIMENTAO VERDÊ

Tomate

Sal

Tomate

Sâl

Tomate

Vinagre de Álcool

Tomate

PIMÊNTAO VERDE

\?

s5
qJ

O.
qJ
L
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ô
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E
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
5ÊCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDO/SETOR OE NUTRIçÃO

\l

zot{a5

PARA O PROGRAMA PNAE

E RURAT

t;:

sÊía{n

Saguítd.-t€ln

PrcDatu o

Acúcar Cristal
BANANA PRATA

ABÓBORÂ
AIho

Margarina

Arroz tipo 1
BANANA PRATÁ

Pão massa fina

-rl

Polpa de Cajú

1.

R.í.kão:

ln,ÉdLôt6

PEp.nÉo

lôgÍldlent6

ARROZCOM
ABóBORA +

St co DE cÂ,Ú +
PÃo coM
MARGARII{Â +

CARÍIIE PICADA

EANAIIIA

COM COUVE+

AO MOr.lrO

BAI{ANA

PÊp.6çlo

Alho
Arroz tipo 1
Carne Bovina Picada

CaÍne Bovina Picada

ARROZ + CANTE

Cebola

PICÁDAAO

Colorau

SAIÁDA OE

COUVE MANTEIGA

AIFÁCE

CHEIRO VERDE

suco

Colorau
MACARRONADA
2. Rcíê(:ão:

À

gotolrxtsA
MELANCIA

+

DE

MÊTANCIA
Óleo de Soja
PIMENTÃO VERT,E

Batata lnglesa
Cebola
Cenoura
SOPA DE

CHEIRO VERD€

lícEdLnt6

Alho

FESTWAI. DE

FNAÍ{GOCOM

FRUTAS (BANAÍ{A +

I.EGUMES

MEtÁt{ctA}

(Betata e
Cenourâ)

MACAXEIRA

CHEIRO VERDE

Colorau
FÍango lnteiro CongMacarrão Parafuso
Oléo de Soja
PIMENTÃO VERDE

5al

Sal

5al
Tomate

Tomate

Tomate

Vinaxre de Álcool

Açúcar Cristal

Achocolatado em Pó

Alho

Flocada
Leite em Pó lntegrel

Âmanteigado
Polpa de Maracuiá

MarBarina
IEÍTE COM
ACHOCOLATADO Sal

Alho

ATFACE

Farinha de Milho

MARACUJÁ+
BrscorTo

Mâcãrrão Espaguete

PÉaraalo

Oléo de Soja
PIMENTAO VÉROE

Eiscoito Salgado
Cebola

lnSEdLnG
BANANA PRATA
MELÁNCIÂ

Cebola

MOTHO + PURÊ Colorau
DE MACA]XEIRA + Leite em Pó lntesral

CHEIRO VERDE

EANANA PRATA

Carne Bovina Moída

PÉ.EGão

ATFACE

Oléo de Sola
PIMENTÃO VERDE

Alho

ln.ndlmt6

Arroz tipo

tipo

Eovina Moída

1

Cebola
ARROZ +

Cebola

CHEIRO VERDE

EsÍROGONOFE DE Colomu

+ CUSCUZ

SALGADO

GARIMPEIRO

FRÂNGO + sÂLÂDA

AMAIIÍÍEIGADO
+ BANAilA

coM

DE AI.FACE

COUVE MANTEIGA

Farinha de Tri8o

Sal

Franco Peito Cons.
Leite em Pó lntegral

Tomate

Oléo de Soia

MARGARII{Â

1

8ArÃO OE 3

CHEIRO VERDE

(aroz, feflão e Colorau
(ãrne nroída +
COUVE) +

MELANCIA

COUVE MANTEIGA

teiião Comum
MELANCIA
Oléo de Soia
PIMÉNTAO VERDE

PIMENIÃO VERD€

Sal

5al

Tomate

Tomate
Vinaere de Alcool

ÀllitÍ

Alho

:..

Cárire Boúína

:.

\.

:-

BAilÂNAPB4TA

ã*;il;;ffidã

Moída ':

MEtÃilelA

I

ALFAGE'

i:.

Ã[ffiI;:í:r:

,.

êkila,,. . .:
dIEIEO VERDE
rãiffiü;-:-. --

;.

à-.t

,VEi,rÂiÍrÊrcÀ i:

íó'cóúum 'r '

rJiEtÂr{üÀ
Oléo de Sola,

lu r '-..

DE-

'

Sal : i
Tgmate'

,.:.

: ;,

.t--- -l

:.

A(4XEBÂ;
ô{áodpsola'.,,

ôtêodêSolàr'

ÍIMÉNÍÃOVENOE,

I

Tomatê

)

'

.

O.

j.

lirite'êí:Pó, hteeral'
'
PIMENTÃOVEROÉ

Tomaté

E

.'

:m Pó lnteprà|.

r+ sÂ!

,' ':ti'

ffiii{rãã'vERDn

ô

lrl

tr,l

?rFÚ

f@
rg to
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-o L'
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ESTADO DO

MARANHÃO

(

PRÊFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MUNTCIPAL OE EDUCÀçÃO

DEPARTAMENTO OE APOIO AO EDUCÁNDO/SEÍOR

lt

e

Prêpar.ç:o

6t Parela
lnlÍêdlêntes

íelra

trITE COM
ACHOCOTATADO +
CU§CUZ

3l

e

8l

4l e 9!

Parcela

ABOBORÁ

lngÍcdicntes
ÂBóBoRÁ

Farinha de Milho Fltrada

Alho

Alho

Leite em Pó lntegrãl

Arroz tipo 1

Arroz tipo

Marsarina

Cebola

Achtrolãtado

S€gunda-

2r e 7l Parcela

DE NUTRIçÃO

m

Pó

GAIJNHADÀ COM
ABóBoRA + METANOA

Sal

GAilMPEIRO

lnr€dientes

Preparação

COM MARGANINA

CHEIRO VEROÉ

Colorau
Frango lnteiro Cons.
MELANCIA

oléo de

Preparacão

CÂRNÊ PICÂDÂ AO

lnsredlentes

lnEa

PÍeperacão

em Pó

Açúcar Cristal

em Pó lntegral

BANANA PRATA

I

carne Bovina Picada
aRnoz coM nsósona +
Cebola

Motlro coM couvE

5tc

Parcela

Preparacão

CHEIRO VERDE

Colorâu
COUVE MANTEIGA

Biscoito Salgado Amanteigado
SUCO OE MARÂCUJÁ

coM couvE

+

BlscolTo

SAI.GÂDO

COUVE MANTEIGA

umcoM

Polpa de Maracu.iá

ACHOCOTATADO + PÃO

Fina

MASSAfINAOOM

AMÂNTEIGADO+
BANA'{A

MARGARINA

Oléo de Soia
PIMÊNTAO VERDE

Soja

PIMENÍAO VERDE
Sal

5al

Tomate

Tomate

VinaÊre de Álcool

ABóBoRA

Açúcâr Cristal

Açúcar cristal

Alho

Alho

BANANA PRAÍA

Margarina

Arroz tipo

Biscoito Maria

Pão mâssa fina

BANANA PRÂTÁ

Polpa de Acerola

Polpa de cajá

Carne Bovina MoÍda

Arroz tipo

L

Carne Bovina picãdâ
ANNOZ + CARNE

Terça-feira

BOVINA PICÂDA COM
MACAXEIRAE

Cebola
CHEIRO VERDÊ

colorau

ABósoRA + MELAr{crA MACÂXEIRA

SUCO OE ACEROLA +

suco

BISCOÍrO MARIA+

eatÁo or 3 1aroz,
feijão, câmc moída) +

DE cÂJÁ + PÃO

COM MARGARINA

8AÍ{AÍ{A

BÂNAÍ{A

1

Âlho

tipo

1

cebolã
GAUNHADACOM

CHEIRO VERDE

ABóBoR

Colorau

VERDE

+ sAr.ADA oE

ALfÂCE + MEIÁNCIA

Feiião Comum

óleo de

MELÂNCIÂ

ABÓSORA

Sola

Oléo de Soja

PrMÊNÍÃo vERDE

PTMENTÃo vERDE

5al

Sãl

Tomate

oléo de

S(

Íomàte
Vinasre de,
Açúcâí Cristal

Ach@olatedo em Pó

Alho

Alho

ALFACE

Bãteta lnglesa

tarinha de Milho Flmada

Cebola
Cenourâ

Leite em Pó lntegral

Bovinâ

cãme Bovina Moída
Alho

cebola

Carne Eovina Moída

sucoD€c rÚ+
Quarta-felra

CÁCHONRO qUENÍE
(Camc MoÍda, ÀÍacc

plc:d.l

Cebola
CHEIRO VERDE

colorau
Oléo de Soia
Pão Massa Fina
PIMENTÃo VERDÉ
Poloa de Cãiú
Sal

Tomate

CHEIRO VEROE

CÂIDO DÉ CARNE

MOÍDACOM
MACÂXEIRÂ E COUVE

Colorau

CHEIRO VERDE
SOPA OE FRANGO COM

Sal

Colorau
Frango lnteiÍo Cong.
MacaÍrão Parafuso
Oléo de Soia
PIMENTÃo vERoE

Tomate

Sal

COUVE
MACAXEIRA

ótm

de soja
PTMENTÃo vERDE

I.EGUMES (Bâtâta

Cenqra I

G

Margarina

tllTECOM

Sal

cat"oo oE cÂÀt{c
MOíDÂCOM

ACHOGOTÂTAOO +

GAiIMPEIRO
COM MARGÁRINA

CUSCUZ

MACÂ'GIRA E COUVE

de
V€RDE

Tomate
Vinâgre de Álc@l

\

Oô
I

I

Suelent re

de Queiroz

Nutricionista RI'SEM ED
cRN 6847

Milho para Canirca

ta lnglesa
Cebcla

nt"gr"l

Cenoura

Quinte-fêiÍa

TEGUMES (Batatâ ê

canoural

colorau
Franro lnteiro Cons.
MacarÍão Parafuso

(

Cenourâ
CHEIRO VÊRDT

CHTIRO VERDE
SOPA DE FRANGO COM

Eiscoito Salgado

Cebolê

Coco

ARROZ COM CENOURA +

CÁNJICI

FRANGO AO MOLHO

Oléo de Soja
PIMENTAO VERDE
Sal

Tomate
vinagre de Álcool

Colorau
Franeo lnteiro Conp.
Oléo de Soja
PIMENTÃo VERoE
sal
Tomate
Vinagre de Álcml

Cebola
CHEIRO VERDE
MACARRONÂDÂ À
BOLONHESA +
MEI.AÍ{CIA

coloÍau
MêcarÍão Esoaquete
MEtÂNCIA
leo de Soja

PIMENÍÃo

SUCO DE

GOIÀ84 +

BrscoÍTo sÂtcÂDo

+

SANAT{A

V€RDE

Sal

Tomate

PRATA

Arro, tipo

BANANA PRATA
Carne Bovina Moída
Ce bola
CHEIRO VERDE

Baúo
Serta-felra

DE

31anor,

fellão, came mída e
@UVEI + AÂr{ÂNÂ

MÂcÂnRoÍ{ÂDA À

colorau
COUVE
Feúão

MANTEIGA

comum

8O[ONHESA +
METANCIA

Alho

MELÂNCIA

came Bovina Moída
cebola

1

Aroz tipo

1

CHEIRO VERDE

cebola

Colorau
Macarrão Esoasuete

CHEIRO VERDE

MTt.ANCIA
Óleo de Soia
ptMENTÃo vERDE

Óleo de soja

Sal

PIMÉNTÃo vERDE

Tomâtê

Colorau
FESTIVAt O€ FRUTAS
(BANANA + MELANOÂI

ARROZ + ESTROGOí{OFE
OE

FRAN@ + SAIADA
DE ATFACE

Farinha de Trigo
FÍanEo Peito Cong.
Leitê em Dó lntesral

VERDE

AnROZ + CARNE PICÂDA
AO MOI,}IO + PURI DÊ
em

MÂCA)(EIRA + SAIÂDA
DE Al.'fACE

MACAXEIRA

Oléo de Soia
PIMENTÃo vERDE

Sal

sal

Tomate

Tomate

de
VERDE

vinasre de Álc@l

.{'ê
srreleríFrâís d e Queit'o:
Nutricionista RT'SEMED
cRN 6847

Y\'.
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EsrADo Do MARÂNHÃo
PREFEIÍURA DE IMPERÂTRIZ
SECRETARIA MUNIcIPAL DE

(

EoUcAçTo

DEPARTAMENTo DE Apolo Ao EDUCANDo/sEToR DE NUTRIÇÂo

1, € 6t Parcele

lntÍedientes

Pr"DaracSo

lngÍedlentes

Ferinha de Milho Flocada

têft e

I

3r e 8l Parcelâ

2a e 7r Parcela

Pteparôç5o

Lácbsitorocolâte

lnredientes

Pr€peração

4l

e 9t Parcela

Preparação

e

lnSredientes

ABOBORA

ABÓ8oRA

Açúcar Cristal

Alho

Alho

BANÂNA PRATA

Leâit
Mergarina
I

lrmcoM
Setundafelra

MarBarina

Arroz tipo

Sal

Cebola

AC}IOCOIÂIADO +

CHEIRO VERDE

GAUNHADACOM
ABÓBORÂ + METAilclÂ

CUSCUZ GARIMPEIRO

1

Colorau
FranÊo lntêiro Con!.

COM MARGANINA

arcía

Carne Bovinâ Picâda

COUVE MANTEIGÂ

ARROZ COM ABÓBORA+ Cebola
CARÍ{E PICADA AO
CHEIRO VERDÊ
MOLHO COM COUVE colorau

SUCO OE

MÂNÂCUJÁ

t,..

taaosô . ' :

Arror tipo 1

dd Mllho O

Pr€paração

Pão Francês

tIÍrECOM

Polpe de Maracujá

ACHOCOTÂTADO + PÃO

COM COUVE + BROA DE
MILHO + BANAÍ{A

FRANCÊS COM

MARGARIÍ{A

COUVE MANTEIGA
Oléo de Soja

MELÂNCIÂ

oléo de Soia
PIMÉNTÃO VERDE

PIMENTÃO VERDT

sal

Sal

Íomate

Tomate

Vinasre de Álcml

ARiOZ + CÂRNE

TeÍçã-felÍa

BOVINA PICADA COM
MACA)(EIRA T

e8ÓgoRl

+

metancn

AEOBORÂ

Açúcar Cristãl

Açúcar Cristal

Alho

Alho

BANANA PRAÍA

Margarina

Arroz tipo

ArÍo2 tipo 1

BrgÊ

Cârne Bovine picade

cebolâ
CHEIRO VERDE

dô.Mllho o Laaose

PaÔ

+

BANANA PRAÍA
Cârne Bovina Moídâ

Polpa de Caiá

Polpa de AceÍola
SUCO OÊ ACEROTA

ltaÂcPs

BAtÃo DE 3

SUCO DE CAJÁ+ PÃO

1

(arol,

Cebola

BROA OE MILHO +

FRANCÊS COM

feilão, eme moídal +

CHEIRO VERDE

BÀNAÍ{A

MARGARIÍ{A

BANÂNA

MACAXEIRA

colorau
Feiião comum

MELANCIÂ

1trc de so;a

Oléo de Soja
PIMÊNTÃO VERDE

PIMENTÃO VERDE

5al

Tomate

Colorau

GÂIINHÀDA COM

agógou

+

satloa or

VERDE

AIfÂCT + MELAilCIA

lnteiro

VERDE

Sãl

Tomate
de

Açúcar Cristal

FaÍinha de Milho Fltrada

Alho

Alho

Batata lngles

ALFACE

Moída

Came Bovina Moída

CÂCHONRO QU€NTE

Alho
Câme Bovina MoÍde
cebola

(Cmc Moída, Alface

CHEIRO VERDE

SUCO DE CÂ'Ú +

Quaíta-íel ra

plcrdal

cÁr.oo

CHEIRO VERDE

cÂRr{E
MOÍDAOOM
MACÂXEIRÂ E COWE
DE

Colorau

Cenoura
SOPÂ DE FRÂX6O COM

LIGUMES (Batãtâ e

CHEIRO VERDE

Oléo de Soja

Óo

de Soia
PIMENTÃO VERDE

ColoÍau
FÍango lnteiro Cong.
Macãrrão Parefuso
oléo de Soja

PIMENTAO VERDE

Sal

PIMENTÃO VÉRDE

Polpa de câjú

Tomate

Sal

Colorau

Sal

Tomate

COUVE

MACAXEIRA

Margeíinâ

Cebola

cebola

Crnora

)

TEITE

COM

VERDE

Sal

CÂiÍ'IE
MOíDACOM
MAC§(EIRA E COt,vE
CATDO DE

ACHOCOLATÂIX) +
CUSCUZ

GARIMPEIRO

COM MARGARINÂ

VÊRDE

Tomate
Vinâgre de Álc@l

+

\c-\

\uelem fre
N

0ueiro:

utricionista RT'SEMED
CRN 6847

Círsta,

Bãtatà lnglesa

Milho para (>nJica

Cebola

Cuoí
+ T

r

Arroz tipo
'1

Cebolâ

cebola

LÊitê O Lâctose

Cenourâ
CHEIRO VERDE
SOPA DE FRÂNGO COM

Quinta-feira

T.EGUMES

(8etat ê

CGnoura)

colorau
Franeo lnteiro Cong.
MacarÍão Parafuso

Oléo de Soja

Sextã-felra

felião, eme moíde e
COUVEI + BANANA

colorau

MÂCARRONADA À
BOTONHESA +
MEI.ÂNCIA

Macarrão Êspaguete
M€I.ANCIA

ólo

de soia
PIMENTÃO VEROE

PIMENTÃO VERDE

Sal

Sãl

Tomate

Tomete

Tomate
Vinepre de Álcool

Vinagre de Álcrcl

BANANA PRATA
Carne Bovina Moída

Cebola

Alho
Arroz tlpo

CHEIRO VERDE

Cebola

Cebola

colorau

CHEIRO VERDE

Colsau
COUVE MANTÉI6A
Feijão Comum

MELANCIA

BOtONIIESA +
METANCIA

METANCIA

Óleo de Soja
PIMENTÃO VERDE

BROA OE MlLJ.lO +

BANANA

1

coloÍãu

Macarrão Espaguete
MACâNRONADAÀ

de Goiaba
SUCO DE GOIASÂ +

PRATA

Alho
cârne Bovine MoÍda

1

CHÊIRO VERDE

ot 3 (aror,

CHEIRO VERDÊ

CHEIRO VERDE

5âl

Aroz tiDo

BAIÃO

Cenoura
ÀRROZ cOM CENOURA + Colorau
Frenpô lnteiro Cong.
FRANGO ÂO MOI.J{O
Oléo de Soia
PIMENTÃO VERDE

CANJiCÂ

BANANA PRA'TA

Cârne Bovina Moída

1

FESTIVAT OE FRUTÂS

(BANÂNA+ MEI,ÂNOÂ)

ARROZ + FRAI{GOAO

MOI'{O

+ SALADA

At.FACE

D€

Farinha de Triqo
FranEo Peito Cons.

oléo de Soja

Óleo de Soja

5al

PIMENÍÂO VERDE

PIMENTÃO VERDE

Tomate

5al

5al

Íomate

Tomate

Vinagre de Álc@l

1

Picada

ARROZ + CARNE PICADA

IRO VERDE

AO MO]XO C/
MArÁXEIRÂ + SAIÁDA

Dt

atfact

de
VERDE

Sttelerlt

e

0tteiroz

RT

iemeo

Nutricionrsta 847

.NT
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EsrADo Do MARÂNHÃo
PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SEcRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAçÁo

DEpARTAMÊi.rro DE Aporo Ao EDUcÁNoo/sEÍoR DE NUTRTçÃo
......

!i

cARDÁPIos PREVISÍoS PÂRÂO PilAP ZOI{ÂS URBÀNAÊRUnÂL2020.

1l ê 6t Parcele

Sctunda-

ÂotcfcolâTADo +

felm

CUSCUZ GARIMPEIRO

3l € El PaÍcela
lngÍedlents

4l

e 9a Parcele

PÍepeção

e

AchGolatâdo em Pó

ABOBORA

ABóBoRÀ

Farinha de Milho FlGada

Alho

Alho

SANANA PRATA

Lehe em Pó lntegral

Aroz tipo

Marcarina

cebola

lnBrcdientes

l.EÍrECOM

2r e 7r Parcela
lntredlentes

ln8Íedlentes
Açúcar crlstâl

PÍêpareção

Preparação

GAUNHADA@M

Sal

ABóBoRA + MELANoA

Arroz tipo 1

,.

CHEISO VERDE

Colorau

Franfo lnteiro conE.

COM MARGARINA

Prepilãção

lnRoz cofut eeóBoRÂ+
CÂRNE PICÁDA AO

MOTHOCOM COUVE

CaÍne Eovina Picada
Cebola
CHEIRO VERDT

Colorau

METANCIA

COUVE MANÍEIGA

oléo de Soia
PIMENTAO VERDI

Oléo de Soja
PIMENTAO VERDE

5al

sal
Tomate

Tomate

Prepanção
em Pó
Leite em Pó lntegral

Margarina

Biscoito Selgado Amãnteigado

suco DE MARACUJÁ
coM couvE + BtscoÍTo
SATGADO
AMANTEIGADO +

COUVE MANTEIGA

tElTECOM

Poloa de Maracujá

AcHocotÂTADo + PÃo
MÂSSA

ftÍtA

Pão Massâ Fioa

COM

MANGARINA

BANANÂ

Vinagr€ de Álcool

Alho
Arroz tipo

1

Cârne Bovina picada

Terça-fclra

ARROZ + CÂnÍ{E
BOVINA PICÂDACOM

Açúcar cristal

ABOERINI{A

BANANA PRATA

Margarina

Alho

Biscoito Maria

Pão masse fine

Arroz tipo

Polpa de Acerolâ

Polpa de Caiá

BANANA PRATA

Açúcar Cíistâl

ABóBoRA

Cebola
CHEIRO VERDE

colorau
MÀCAXEIRA E
ABóBORÂ + ME!ÂI{CTA MACÂXEIRÂ
MÊI.ÂNCIA

BAúo

+
MÂnlA +

SUCO DE ACEROTA
EISCOITO

SUCODEC rÁ+PÃO

(ârcu,

Carne Bovina Moída
+

GAI'IÍ{IIADA COM

Cebola

Oléo de Soja
PIMTNTÃO VERDE

Óleo de

Sal

Sal

Tomate

Tomate

EIRO VERDE

ABÓBORA + SAIÁDA OE
Âl..tACT + MEI,ANqA

CHEIRO VERDE
REFOGADO DE
ABOBRINHA + BANANÂ colorau
Feijão Comum

COM MARGÂRIT{A

BÂNANÀ

oE 3

fêlião, @m€ moÍda)

1

lnteiro
MELANCIA
de

So.ia

PTMENTÃo vERDE

VERDE

de
AçúcaÍ cÍistal

ABOBRINHA

ALFACE

ABOBRINHA

Achtrolatado em

Pó

Álho

Farinha de Milho

Flmde

Batâta lnglesa

Leite em Pó lntegral

cebolã
Cenoura

Margarina

Alho
Alho
SUCO DÊ

Quarta-íe lra

cÀÚ

+

came Bovina Moída
cebola

CACHONNO QUCÍ{IE

CHEIRO VERDE

íCame Moída, Alfacc

Colorau

piodal

oléo de Soia

Came Sovina Moída
Cebolã
CAIDO DE CARI{E

MOíDACOM
MACÂ)GIRÀ
ABOBRJNHA E COUVE

CHEIRO VERDI

colorau
COUVE
MACAXEIRÂ

Pão Messa Fina

Óleo de soia

PIMENTÃO VERDE

PIMENTÃO VERDE

Polpa de Cajú

sal
Tomate

5al

Tomate

SOPA OE FRANGO COíTiI

1f,6uMES (Batsta,
Cenoura e Âbobrlnhe I

CHEIRO VERDE

Colorau
FrânEo lnteiío Cong-

umcoM

Bovina

Sal

CÂTDO DE CAN'{E

ACHOCOIATADO +

MOíDACOM

CUSCUZ GARIMPEIRO

MACâGIRÀ

COM MARGARIÍ{Â

AAOBRIIIHA E @{'VE

Macarrão ParaÍuso
Oléo de Soia

VERDE

PIMENTÃO VERDE

$l

sâl
Tomate

fomate

Vinaere de Álcml

.i

\0o
\\

-*Ç,

de Queiroz

Suelent

Nutricionistaa^RT'SEMED
/t
ahrr

paÍa cinJica

cebola
Cenouta
DE FRÂNGO COM

Qulnta-feim

trGUMES (Batãtâ,
Cenoura e Abobrlnhal

Leite em

CHEIRO VERDT

Colorau
Franpo lnteiro Cons.
Macanão Parafuso
Oléo de Soia

AÍroz tipo

)

Batata lnglesa

Cebola

-J lntesÍãl
ARROZ COM CENOURA

cÁNrcÂ

1

FRÂNGO AO MOI,J{O

1

t

Biscoito Salgãdo
AmanteiSado

Cebola

Cenoura

CHEIRO VERDE

CHEIRO VEROE

ColoEu
Macarrão Esoacuete

colorau
Franeo lnteiro ConP.
oléô de soiã
prrue ruTÃo vEeog

SANANÀ PRATA

Moida

MÀTÂRRONÂDA À
BOLONH€SA +

MEIANCIA

MEI.ÂNCIA
Óleo de Soja
PIMENTÃo VERoÉ

Sal

sal

PIMENTAO VERDE

Tomate

Tomate

sal

Vinarre de Álcml

de
SUCO DE GOIABA

+

BISCOÍTO SÂIGADO +

EANAI{A

Tomate
de
PRATA

Sexta-feira

3

1anor,
Íelião, ame moída e
COUVE) + BANANA

Alho
ArÍoz tipo

CHEIRO VERDE

Cebolâ

Colorau

CHEIRO VERDE

Cãme Bovina MoÍda

Cebola

colorau
COUVE MANTEI6A
Feiião Comum

rls

de Soia

PIMENTÃo VÉRDÊ

MTLANCIA

Macarrão EsDasuete

CHEIRO VTRDE

BÀÂo Df

Cebola

Arroz tipo 1
BANANA PRATA
Came Boüna MoÍda

MAcÂnnoNADAÀ
BOLONHESA +

MEI-AI{clA

M€LANCIÂ

óto

de soia

PIMENTÃo VERDE
Sãl

Tomate

FESNVAT DT FNuTAS

(BANAI{A + METANCA)

I

Colorau
ARROZ + ESTROGONOFE Farinha de Tri8o
OÊ TRÂNGO + SúIADA
tmnao Peito Cons.
DE AI.ÍACE
Lehe em É lntegral

Bovina Picada

ANROZ + CÂRNE PICÁDA

Ao MotHo + PURÊ DE
SÂIADA

MAC,ÁXEIRÁ +

oléo de Soja
PtMENTÃo vtRDE

5al

Sal

Tomate

Tomate
Vinâsre de Álc@l

em

DE ATÍACE
VERDÉ

Suelem

tre

Qneiroz

Nutricionista RT-SEMED
cRN 6847

!

N
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNIC!PAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL N.9 143/2019 - CPt

ANEXO II
(MODETO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA),

de 201,9.

de

Ao(A)
PREGOETRO(A) MUNTCTPAT

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N9 143/2019-CPT.

O

abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa
vem pela presente informar a Vs. Sas. que o

Sr

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

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
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CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMtssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÃO - CpL
PREGÃO PRESENCIAI N9 143/2019 . CPL

ANEXO llt
(MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS)
ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

Ne

/2019

A COMISSÃO PERMANENTE DE tlCtTAçÃO - Cpt, vinculada ao gabinete do Prefeito, instituída pelo
Decreto ne 044, de 3L de julho de 1997 e suas alterações posteriores, com sede e foro na cidade de

lmperatriz/MA, na Rua Urbano Santos, ne 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, neste ato
brasileiro, portador da Cédula de ldentidade ne

representada pelo Presidente, Sr

publicada em
nomeado por meio da Portaria ne _,
no uso da atribuição que lhe confere o Decreto Municipal ne 27, de 04 de julho de 201.4,
considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para REGISTRO
DE PREçOS ne xxx/2019 publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em XXXX, Processo
Administrativo ne 02.08.00.2362120t9 - SEMED, 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 ne
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçôes, Decreto ns 7.892, de 23 de janeiro de 2068, Lei
Federal ns 1-0.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal ns 022/2007,Decreto Municipal ne
13/2015 e 0312019, em conformidade com as disposíções a seguir:
e do CPF ns

1.

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto Aquisição de gêneros alimentícios

destinados à Alimentação
Escolar dos alunos dos Programas PNAC, PNAP, PNAE, EJA, MAIS EDUCAçÃO E AEE das
escolas/creches dos POTOS l, ll e lll da ZONA RURAL conforme planilha anexa (especificando
cada item, suas especificações técnicas - valor nutricional e embalagem - seus respectivos
quantitativos por programa). Anexo I do Edital do Pregão Presencial ns 1,43/2019, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2

DOS PREçOS, ESPECI F ICAçÕES, QUANTITATIVOS E FORN ECEDORES

2.L.

Do

uantitativo
DESCRlçÃO

ITEM

ORGÃOS

ORGÃOS NÃO

APRES.

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

KG

L032

2064

KG

2994

5988

KG

410

820

ACHOCOTATADO EM PÓ:
1.

Achocolatado em pó, embalagem de
2009, enriquecido com ferro.

2

AçÚCAR CRISTAL: em pacotes de L kg
ALHO lN NATURA: Alho (Kg) in

3

natura.
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AuMENTo coM PRorEírue or sota
ISOLADA SABOR CHOCOIATE: rico

4

em vitaminas e minerais para dietas

KG

1.

2

KG

L

2

KG

52

1.04

KG

1.0448

20896

KG

58

11.6

KG

1208

24t6

KG

110

220

KG

242

484

KG

550

1100

com restrição de lactose (leite de
soja) bem lata 300 g.
ATIMENTO COM PROTEíruE OT SOIE
ISOLADA SABOR NATURAL: rico em
5

vitaminas e minerais para dietas com
restrição de lactose (leite de soja)
bem lata 300 g.

6

AMIDO DE M![HO: Amido de milho
embalagem de 2009.
ARROZ POL!DO, LONGO, FtNO, TtPO

7

1: Arroz tipo L, classe longo fino,

subgrupo polido, em pacotes de 1Kg.

8

9

10

AVEIA EM FLOCOS: Aveia em flocos
finos, embalagem de 2009.
BATATA INGLESA IN NATURA: Batata

inglesa (Kg) in natura lavada.
BETERRABA !N NATURA: Beterraba

(Kg) in natura.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA:

Biscoito doce tipo maizena, em
pacotes de 4009, onde em uma
1.1.

porção de 30g contenham 2,0gde
Proteínas e 4,19 de Gorduras totais,
0,0g de Gordura Trans, 2,1g de
Gordura Saturada.
BISCOITO DOCE TlPO MARIA:

1.2

Biscoito doce tipo Maria, em pacotes
de 4009, onde em uma porção de 30g

contenha 2 g de Proteínas e 4,5g de
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Gorduras totais, 0,0g de Gordura
Trans, 1,,8g de Gordura Saturada.
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR
CHOCOTATE: Bíscoito doce

tipo Maria

sabor chocolate em pacotes de 4009,
13

onde em uma porção de 30g

KG

LO4

208

KG

1560

3120

KG

2

4

KG

28

56

KG

3968

7936

KG

1580

3160

contenham 1,8g de Proteínas e 3,5g
de Gorduras totais, 0,0g de Gordura
Trans, 1-,5g de Gordura Saturada.
BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO:

Biscoito salgado tipo Cream Cracker
sabor amanteigado em pacotes de
L4

4009, onde em uma porção de 30g

contenham no mínimo 2,7gde
Proteínas, no máximo 5,29 de
Gorduras totais e no máximo 3,2g de
Gordura Saturada.
BROA DE MILHO O LACTOSE: sem

15

16

leite, unidades aproximadas a 50

g

CAFÉ EM Pó: Café em pó com selo
ABIC, embalagem de 100g.
CARNE BOVINA: Moída Carne bovina

6s 2o qualidade in natura (acém,
fraldinha, músculo, peito, ponta da
17

palheta) moída, resfriada, limpa,
aspecto próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa, cor própria
da espécie, sem manchas

esverdeadas ou pardacentas.
CARNE BOVINA: Picada Carne bovina

de 2a qualidade in natura (acém,
18

fraldinha, músculo, peito, ponta

da

palheta) picada resfriada, limPa,
aspecto próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa, cor própria
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da espécie, sem manchas esverdeadas

ou pardacentas.

19

20

2t

22

23

CEBOLA lN NATURA: Cebola (Kg)

KG

t736

3472

KG

1743

3486

KG

64

1.28

KG

28

56

KG

407

814

KG

1110

2220

KG

99

198

KG

1273

2546

branca in natura.
CENOURA lN NATURA: Cenoura (Kg)

in natura.
CHUCHU lN NATURA: Chuchu in
natu ra.
COCO RALADO: Coco ralado úmido e

adoçado embalagem plástica de 1009.

cotoRíFlco EM Pó: Colorífico em
pó, embalado em pacotes de 50g.
FARINHA DE MILHO FIOCADA:

Farinha de milho flocada. Flocos
grandes, amarelos, sem sal, embalada
em pacotes/sacos plásticos,

transparentes, limpos, não violados,
24

resistentes. A embalagem deverá

conter externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de

lote, quantidade do produto.
Embalagem de 5009.
FARINHA DE TRIGO: Farinha de trigo
sem fermento, enriquecida com ferro
25

e ácido fólico, embalagem de 1kg em
sacos plásticos transparentes.
FEUÃO COMUM TIPO 1: Feijão

comum, tipo L, classe cores,
26

embalagem de 1kg em sacos plásticos

transparentes, isento de sujidades

e

umidade, não violados, resistentes.
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FRANGO INTEIRO CONGETADO:

Apresentar-se congelados, livre de
parasitos e de qualquer substâncía

contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, odor e
sabor próprios. Embalados em saco
plástico próprios da marca, atóxico,
27

limpo, não violado, resistente, que
garanta a integrídade do produto. A

KG

6736

L3472

KG

1518

3036

KG

3798

7596

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.
FRANGO PEITO CONGEIADO:

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,
28

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.
LEITE EM PO INTEGRAL: Leite em Pó

29

integral, embalagem de 2009, com
SlF, onde uma porção de 269

contenha 6,69 de Proteínas, 7 ,29 de
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Gorduras Totais, 4,4g de Gorduras
Saturadas, t24mg 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,
informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade
do produto.

30

MAçÃ NACIONAI: Maçã nacional in
natura. Aproximadamente 1009.

KG

460

920

KG

946

1.892

KG

1.21.4

2428

KG

484

968

KG

359

7t8

MACARRÃO ESPAGUETTE: MacaTTão

de sêmola tipo Espaguete,

enriquecido com ferro e ácido fólico,
em pacotes de 5009. Cereais,
31

farináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e
coloração específica.
MACARRÃO PARAFUSO: Macarrão

32

de sêmola tipo Parafuso, enriquecido

com ferro e ácido fólico, em pacotes
de 5009.
MARGARI NA VEG ETAL CREMOSA

COM SAL: Margarina vegetal cremosa
33

com sal, 60% de lipídios, embalagem
potes plásticos de 2509.

34

MILHO PARA CANJICA AMARETO:

Milho para canjica amarelo, gruPo

_
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especial, subgrupo despeliculado,
classe amarela, tipo 1 em pacotes de
500g.

35

Ólro oe soJA: Óleo de soja, garrafa
PET de 900 ml, que contenha no

GARRAFA PET

máxímo 9% de gorduras saturadas por

9OOML

7346

2692

UNIDADE

2650

s300

KG

3

6

KG

3235

6470

KG

1427

2854

porção.

OVO: Ovo de galinha, branco tipo

extra, fresco, limpo, pesando
aproximadamente 60g cada,
acomodado em bandeijas de papelão,

acondicionadas

em caixas lacradas,

limpas, secas, não violadas,
resistentes, que garantam a
integridade do produto até o
36

momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente os dados

de identificação e

procedência,

número de lote, data de embalagem,

data de validade, condições

de

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

37

38

SlF.

PÃo FRANcÊs: unidades
aproximadas a 50g.
PÃO MASSA FINA: Unidades

aproximadas a 30g.
POIPA DE FRUTA SABOR ACEROLA:
Polpa de frutas selecionadas sabor

Acerola, isentas de contaminação. A
39

embalagem plástica de 5009 deve

conter

a

validade de no mínimo 06

meses a 01 ano, com o registro

obrigatório no Ministério da
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Agricultura Pecuária e Abastecimento
- MAPA.
POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ: Polpa
de frutas selecionadas sabor Cajá,

isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve
40

conter a validade de no mínimo 06

KG

1_3s4

2708

KG

1.354

2708

KG

L326

2652

KG

1069

2138

meses a 0L ano, com o registro

obrigatório no Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento
- MAPA.
POLPA DE FRUTA SABOR CAJÚ: Polpa

de frutas selecionadas sabor Cajú,

isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve
41.

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

obrigatório no Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento

. MAPA.
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA:

Polpa de frutas selecionadas sabor

Goiaba, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve
42

conter

a

validade de no mínimo 06

meses a 01 ano, com o registro

obrigatório no Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento
- MAPA.
POLPA DE FRUTA SABOR

MARACUJÁ: Polpa de frutas

selecionadas sabor Maracujá, isentas
43

de contaminação. A embalagem
plástica de 5009 deve conter

a

validade de no mínimo 06 meses a 0lano, com o registro obrigatório no
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Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA.
SAL REFINADO: Sal refinado iodado

44

em pacotes plásticos de 1 kg.
TOMATE lN NATURA:Tomate in

45

natura, frescos.

KG

674

1348

KG

1736

3472

L

229

458

VINAGRE DE ÁLCOOL: Vinagre de

álcool, embalagem garrafa pet de 500

46

ml.

2,2.

Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na
proposta
OBJETO

Preço

Item

Descrição do Obleto

Unidade

Quant.

Unitário
Registrado

Total (RS)

(Rs)

2.3.

Dados dos fornecedores classificados

CNPJ/MF ne:

Razão Social:

Endereço:

CEP:

Telefone: (99)

Fax

Endereço Eletrônico

Representa nte

RG ns

2.4.

Orgão Expedidor/UF

CPF ne

Órgãos Participantes
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO _ SEMED

2.5.

Do

ITEM

órgão participante
ORGÃOS

DESCRTçÃO

APRES.

PARTICIPANTES

KG

1.032

ACHOCOLATADO EM PÓ:
1

Achocolatado em pó, embalagem de
2009, enriquecido com ferro.
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2

AçÚCAR CRISTAL: em pacotes de 1 kg

KG

2994

KG

470

KG

1

KG

1

KG

52

KG

L0448

KG

58

KG

1208

KG

110

KG

242

AIHO lN NATURA: Alho (Ke) in
3

natura.
ALIMENTO COM PROTEíruE OE SO.IN
ISOIADA SABOR CHOCOIATE: rico

4

em vitaminas e minerais para dietas
com restrição de lactose (leite de
soja) bem lata 300 g.
ATIMENTO COM PROTEíruN OT SOTA
ISOLADA SABOR NATURAL: rico em

5

vitaminas e mínerais para dietas com
restrição de lactose (leite de soja)
bem lata 300 g.

6

AMIDO DE MILHO: Amido de milho
embalagem de 2009.
ARROZ POLIDO, IONGO, FINO, TIPO

7

1: Arroz tipo 1, classe longo fino,

subgrupo polido, em pacotes de 1Kg.

8

AVEIA EM FLOCOS: Aveia em flocos

finos, embalagem de 2009.
BATATA !NGLESA lN NATURA: Batata

9

L0

inglesa (Kg) in natura lavada.
BETERRABA lN NATURA: Beterraba

(Kg) in natura.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA:

Biscoito doce tipo maizena, em
pacotes de 4009, onde em uma
LL

porção de 30g contenham 2,0g de
Proteínas e 4,19 de Gorduras totais,
0,0g de Gordura Trans, 2,1g de
Gordura Saturada.

e
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BISCOITO DOCE TIPO MARIA:

72

Biscoito doce tipo Maria, em pacotes
de 4009, onde em uma porção de 30g

contenha 2 g de Proteínas e 4,5g de

KG

5s0

KG

L04

KG

1560

KG

2

KG

28

KG

3968

KG

1580

Gorduras totais, 0,0g de Gordura
Trans, 1,8g de Gordura Saturada.
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR
CHOCOTATE: Biscoito doce

tipo Maria

sabor chocolate em pacotes de 4009,
13

onde em uma porção de 30g

contenham 1,8g de Proteínas e 3,5g
de Gorduras totais, 0,0g de Gordura
Trans, 1,5g de Gordura Saturada.
BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO:

Biscoito salgado tipo Cream Cracker
sabor amanteigado em pacotes de
4009, onde em uma porção de 309
1.4

contenham no mínimo 2,7gde
Proteínas, no máximo 5,2gde
Gorduras totais e no máximo 3,2g de
Gordura Saturada.

15

16

BROA DE MILHO 0 LACTOSE: sem

leite, unidades aproximadas a 50 g
CAFÉ EM PÓ: Café em pó com selo
ABIC, embalagem de 1.009.
CARNE BOVINA: Moída Carne bovina

6s le qualidade in natura (acém,
fraldinha, músculo, peito, ponta da
77

palheta) moída, resfriada, limpa,
aspecto próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa, cor própria
da espécie, sem manchas

esverdeadas ou pardacentas.
18

CARNE BOVINA: Picada Carne bovina

de 2e qualídade in natura (acém,

a
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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.

19

20

21.

22

23

CEBOLA lN NATURA: Cebola (Kg)

branca in natura.

KG

7736

KG

7743

KG

64

KG

28

KG

407

KG

1110

KG

99

KG

1.273

CENOURA lN NATURA: Cenoura (Kg)

in natura.
CHUCHU lN NATURA:Chuchu in

natura.
COCO RALADO: Coco ralado úmido e

adoçado embalagem plástica de 1009.
COTORíFICO EM PÓ: Colorífico em

pó, embalado em pacotes de 50g.
FARINHA DE MITHO FTOCADA:

Farinha de milho flocada. Flocos
grandes, amarelos, sem sal, embalada
em pacotes/sacos plásticos,

transparentes, limpos, não violados,
24

resistentes. A embalagem deverá

conter externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número de

lote, quantidade do produto.
Embalagem de 5009.
FARINHA DE TRIGO: Farinha de trigo
25

sem fermento, enriquecida com ferro
e ácido fólico, embalagem de 1kg em
sacos plásticos transparentes.

26

FEIJÃO COMUM TIPO 1: Feijão

comum, tipo L, classe cores,

\
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embalagem de 1kg em sacos plásticos

transparentes, isento de sujidades e
umidade, não violados, resistentes.
FRANGO INTEIRO CONGELADO:

Apresentar-se congelados, lívre 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,
27

limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. A

KG

6736

KG

1518

em balagem 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.
FRANGO PEITO CONGEIADO:

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,
28

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.

\
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LE]TE EM PÓ INTEGRAL: Leite em pó

integral, embalagem de 2009, com
SlF, onde uma porção de 269

contenha 6,69 de Proteínas, 7 ,2g de
Gorduras Totais, 4,4gde Gorduras
Saturadas, l24mg de sódio, 223 mg
de cálcio e valor energético a partir

de 129 Kcal por porção. As
29

embalagens deverão ser íntegras, não
serão aceitas aquelas que estiverem

KG

3798

KG

460

KG

946

KG

1.214

KG

484

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

MAçÃ NACIONAL: Maçã nacional in
natura. Aproximadamente 1009.
MACARRÃO ESPAGUETTE: MacaTTão
de sêmola tipo Espaguete,

enriquecido com ferro e ácido fólico,
em pacotes de 5009. Cereais,
31

farináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e
coloração específica.
MACARRÃO PARAFUSO: Macarrão

32

de sêmola tipo Parafuso, enriquecido

com ferro e ácido fólico, em pacotes
de 5009.

33

MARGARINA VEGETAT CREMOSA
COM SAL: Margarina vegetal cremosa

q,
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com sal, 600/o de lipídios, embalagem
potes plásticos de 2509.
MILHO PARA CANJICA AMARELO:
Milho para canjica amarelo, grupo
34

especial, subgrupo despeliculado,
classe amarela, tipo 1 em pacotes de

KG

359

GARRAFA PET
gOOML

L346

UNIDADE

26s0

KG

3

KG

3235

KG

1427

500e.

35

Ólro oe soJA: oleo de soja, garrafa
PET de 900 ml, que contenha no
máximo 9% de gorduras saturadas por
porção.

OVO: Ovo de galinha, branco tipo

extra, fresco, limpo,
aproximadamente

pesando

60g

cada,

acomodado em bandeijas de papelão,

acondicionadas

em caixas lacradas,

limpas, secas, não

violadas,

resistentes, que garantam
integridade do produto até
36

a

o

momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente os dados

de

identificação

e

procedência,

número de lote, data de embalagem,

data de validade, condições

de

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

37

pÃo rnnrucÊs: unidades
aproximadas a 50g.
PÃO MASSA FINA: Unidades

38

aproximadas a 30g.
POTPA DE FRUTA SABOR ACEROLA:

39

Polpa de frutas selecionadas sabor

q

Acerola, isentas de contaminação. A

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 _ BAIRRO JUÇARA

-

IMPERATRIZ/N,TA

s:&'l

*ü

r:iJ.l
,ffi
.

cPt

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNIGIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LrClrAçÃO - CPL
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.
POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ: Polpa

de frutas selecionadas sabor Cajá,

isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve
40

conter a validade de no mínimo 06

KG

1354

KG

L3s4

KG

1.326

KG

1069

meses a 01 ano, com o registro

obrigatório no Ministérío da
Agricultura Pecuária e Abastecimento
- MAPA.
POLPA DE FRUTA SABOR CAJÚ: Polpa

de frutas selecionadas sabor Cajú,

isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve

4t

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

obrigatório no Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento
- MAPA.
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA:

Polpa de frutas selecionadas sabor

Goiaba, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve
42

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

obrigatório no Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento
- MAPA.
POTPA DE FRUTA SABOR

43

MARACUJÁ: Polpa de frutas

selecionadas sabor Maracujá, isentas

\
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de contaminação. A embalagem
plástica de 5009 deve conter a
validade de no mínimo 06 meses a 0L
ano, com o registro obrigatório no

Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA.
SAL REFINADO: Sal refinado iodado

44

em pacotes plásticos de 1 kg.

KG

674

KG

1736

L

229

TOMATE lN NATURA:Tomate in

45

natura, frescos.
VINAGRE DE ÁLCOOI: Vinagre de

álcool, embalagem garrafa pet de 500

46

ml.

3.

DA VATIDADE DA ATA

3.1.

A

4.
4.7.

5.
5.1.
5.2.

validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de xxxx, não podendo
ser prorrogada.
DA GERÊNC|A DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente de Licitação o
gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade
com as normas do Decreto Municipal ns 13, de 31 de março de 201-5.
DOS PREçOS REGTSTRADOS

Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.
Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com
preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública
do Pregão Presencial ns 743/2019, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços,

independentemente de transcrição.

6.

DA UTTLTZAçÃO OO REGISTRO DE PREçOS

6,1. 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.

6.2. O ajuste
6.3.

com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante

assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial na
L4312079.
Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os
fornecedores que tiveram os preÇos registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa
daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.

q
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6.4.

6.5.

6.6.

O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a
assinatura do contrato
Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse
a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções
previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao
órgão gestoç competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os demais
fornecedores.
O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:
6.6.1. atender os pedidos efetuados pelos órgão participantes do SRP;
6.6.2. fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo
participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitatívo registrado;
6.6.3. responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor do
registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente
Ata (carona).

7.

DAS CONDrçÕeS CenerS

7.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condiçôes do

ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência

e no Edítal do

Pregão Presencial

1.43/20t9.
8.

DA DTVUTGAçÃO

8.1.

A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é condição

8.2.

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Orgão Gerenciador até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em
ordem, vai assinada pelas partes.

lmperatriz (MA),

_

de

de 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente da CPL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Superintendente de Registro de Preços

Empresa
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ANEXO IV

(MTNUTA DO CONTRATO)

CoNTRATO

Ne. /2019-_

PROCESSO N.e

02.08.00.236212019-SEMEp

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIVIENTíCIOS DESTINADOS A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS

PP4ÇINAB

PNAE, EJA, MAIS EDUCACÃO E AEE

ESCOLAS/CRECHES DOS POLOS I, II E

ENTRE SICELEBRAM
E

O

DAS

tII DA ZONA RURAL,QUE

MUNICíPIO DE IMPERATRIZ E A

MEDIANTE

M PRESA

AS

CLÁUSULAS E CoNDIÇÕES DoRAVANTEESTABELECIDAS.

_

de

do ano de 2019, de um lado, o MUNICíPIO DE IMPERATRIZ,
CNPJ/MF n.s 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.e 201 - Centro, através do(a)
Ao(s)

dias do mês

Secretário(a) Municipa
agente político, portador do RG n.e _

brasileiro(a),
SSP/MA

e do CPF/MF n.e _,

doravante

denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
CNPJ/Mr n.e

portador do

pelo, Sr

neste ato, representada

estabelecida na
RG

n.s

e do CPF/MF n.s

_,

doravante

denominada simplesmente de CONTRATADO, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, originado
através do Processo Administrativo n.s 02.08.00.235212019, decorrente da licitação na modalidade,

Pregão

n". L43/2O19

-

CP[, na forma presencial, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,

e

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, submetendo
as partes ao preceitos legais instituídos pela Lei Federal n" 10.52012002, regulamentada no Município

pelo Decreto Municipal n.s 2212007, Decreto Municipal n.e 013, de 31. de março de 2015, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de lmperatriz, e Lei n.e 8.666, de 21, de
junho 1993 e suas alterações.
CLÁUSUtA PRIMEIRA - DO OBJETO
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O presente contrato tem por objeto a Aquisição de gêneros alimentícios destinados à Alimentação
Escolar dos alunos dos Programas PNAC, PNAP, PNAE, EJA, MA|S EDUCAçÃO E AEE das
escolas/creches dos POTOS l, ll e lll da ZONA RURAL conforme planilha anexa (especificando cada
item, suas especificações técnicas - valor nutricional e embalagem - seus respectivos quantitativos por
programa), conforme as especificações constantes do Termo de Referência e Anexos, e em
conformidade com o Pregão Presencial ne. L43|2OL9-CPL e seus anexos, que independente de
transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei ns 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações.

cúusurA

SEGUNDA

-

DAs oBRTGAçÕEs

PARÁGRAFO PRI MEI ROConstituem obrigações DA CONTRATADA:

l.

Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra,

garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.

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 razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

V.

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
O produto e as instalações 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;

Vll. Responsabilizar-se pelo fornecimento

do produto, objeto do Termo de

Referência,

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a,
direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;

Vlll.A empresa 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.

lX.

Assínar a Ata de Registro de Preços, bem como os instrumentos contratuaís 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 solicitações de
compras dos governos federal, estadual, distrital e municipal;
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Xl. lnformar

GP

ao órgão Gerenciador ou ao lnteressado, a ocorrência de fatos que possam interferir

direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento;
Xll. Encaminhar laudos e demais informações requisitadas pelo Órgão Gerenciador, inclusive
referentes ao atendimento dos pedidos decorrentes do pregão presencial;
Xlll. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência;

XlV.Se dirigir à Secretaria Municipal de Educação - SEMED para recebimento das per captas
correspondentes à cada parcela e observar constantemente o recebimento de e-mail's desta
secreta ria.;
PARÁGRAFO SEGU NDO:Constituem obrigações da CONTRATANTE:

l.

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas

ll.

efetiva execução do objeto desta licitação.
O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão feitos
por servidor (es) designado(s) por portaria(s) em conformídade com o disposto no art. 67 da

a

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 direíto 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 livre acesso às dependências
pertinentes do estabelecimento.

V.

Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato;

Vl. Comunicar prontamente à

CONTRATADA, qualquer anormalidade

no objeto do Contrato,

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

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, afim
de que os fornecedores distribuam os gêneros alimentícios às escolas e anexem às notas fiscais

para prestação de contas.

cúusulA

TERcETRA - Do pRAzo DE vlGÊNctA E ExEcuçÃo

O contrato terá vigência por L2 meses contados da data de sua assinatu ra, nos term os do a rt. art. 57 ,

Caput, da Lei n'. 8.666193. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressôes de
ale25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo
65, §1e, da Lei Federal ne 8.666/93.
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ctÁusurA eUARTA- DA DorAçÃo onçauerurÁRre
Na licitação para registro de preços não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 7e, § 2e, do
Decreto M unicipal 073/ 2015.

CúUSUtA QUINTA

-

Do VALoR

O valor do presente contrato é de RS xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

cúusutA

l.

sExrA - Do pRAzo

E

coNDrçÕEs DE ENTREGA

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

recursos do FNDE, previstas para L0 (dez) parcelas. Para cada parcela, será emitida pelo
Departamento de Apoio ao Educando da SEMED, uma "Ordem de Fornecimento",
devidamente assinada pelo fiscal do Contrato, de acordo com a per capita definida pela Equipe
de Nutrição. Os fornecedores deverão receber na SEMED, de forma impressa, as per captas
correspondentes à parcela vigente, bem como as "Ordens de Fornecimento", e terão 24h
(vinte e quatro horas), para iniciar o fornecimento, a partir do recebimento. O fornecimento
deverá ser concluído dentro de um prazo máximo de 7 (sete) dias úteis.

ll.

Caso algum produto seja entregue com avarias diversas

ou em desacordo com

as

especificações técnicas ou com problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo

devidamente corrigindo em até 24 (vinte e quatro) horas após notificação do Contratante
durante a vigência do contrato, a partír daísujeitando-se às penalidades cabíveis.

lll.

Os gêneros alimentícios deverão ser transportados em carros fechados apropriados e em

perfeito estado de conservação e hígiene, protegidos conforme características de cada
alimento e obedecendo aos critérios de refrigeração e congelamento, nos casos necessários.
transporte de alimentos refrigerados e/ou congelados deve ser feito em transporte fechado,
isotérmico e refrigerado /frigorífico.
O

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

a

perfeita conservação, dentro de embalagens
apropriadas, com as identificações devidas e em transporte apropriado. Os alimentos não
(refrigerados e/ou congelados), para

perecíveis, quando da entrega dos mesmos, deverão ter o prazo de validade não inferior a 80%

(oitenta por cento) da validade marcada na embalagem.

V.

Os gêneros alimentícios que se demonstrarem impróprios para o consumo ou que tenham seu

valor nutritivo diferente das especificações exigidas serão rejeitados pela contratante,
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devendo ser substituídos imediatamente, sob pena de aplicação das sanções administrativas
previstas neste edital.

Vl.

Os gêneros alimentícios perecíveis serão entregues na escola semanalmente e os gêneros não

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 gue, por
algum motivo saírem do mercado, ou que tiveram suas embalagens melhoradas e/ou
modíficadas, 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 condições deste Termo de
Referência, do Edital e do Contrato. Sendo o produto aprovado pela referida comissão, a ata
de degustação deverá ser anexada ao contrato, justificando a substituição do(s) mesmo(s), e
o período pelo qual será substituído o(s) produto(s).

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 afazer 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 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.
CTÁUSUTA sÉTIMA

-

Do RECEBtMENTo

O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma

t.

PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da conformidade das

especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos

l-Termo de Referência

e

da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes
da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho.
t!.

DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após

a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e consequentemente

aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser
designado pela Contratante.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO:O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser

providenciada a mão de obra necessária.
PARÁGRAFO SEGUNDO:O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui

a

responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou
disparidades com as especificaçôes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantíndo-se ao
município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.e 8.O78/9O.

clAÚsulÁ otrAVA - Do pREço

E DAs

coNDrçÕEs DE PAGAMENTo

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária (SEFAZGO) ou por outro setor específico 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
transferência online.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O Cronograma de Desembolso Físico/Financeíro 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.
PARÁGRAFO TERCEIRO: 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, devidamente
identificado.
PARÁGRAFO QUARTO: O pagamento será efetuado a fornecedora, por meio de transferência
eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) días úteis após a aceítação definítiva dos mesmos,
com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas peIo Agente Público competentes.
CIÁUSUIá NONA

-

DO CRITÉRIo DE REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO:OS preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação

não sofrerão recomposição de preços.
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 alínea "d" do Art. 65
da Lei n.s 8.666/93.

cúusu rA

DÉcrMA -sANçÕEs ADMtNtsrRATtvAs

E
RUA URBANO SANTOS, N' 1657

-

BAIRRO JUÇARA

- IMPERATRIZIMA

4s

áà+

No

i"m

qa,

§*t
ESTADO DO MARANHÃO

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÃO - CpL

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

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

a)

0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos gêneros
alimentícios entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em

razão da inexecução total.

b)

0,06% (seis centésimos por cento)por dia sobre o valor do fato ocorrido, para

ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento,
não abrangido pelas demais alíneas.

c)
d)

5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no
instrumento convocatório.
20 % (vinte por cento) 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 prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os
fornecimentos forem prestados fora das especificações constantes do Termo
de Referência e da proposta da CONTRATADA.

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 sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

cúusurÁ

DÉcrMA pRtMEtRA- DA FtscAuzAçÃo
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A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos pelo
servidor a ser especialmente designados no ato da contratação, que anotarão em registro próprio
todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados na forma do Artigo 67, da Lei ne 8.666, de 21.06.93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou

comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes a Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO:A fiscalização

de que trata esta

cláusula não exclui nem reduz

a

responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes
de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
PARÁGRAFO TERCEIRO:A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao

titular do

setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CúUsUtA DÉcIMA SEGUNDA - Dos AcRÉscIMos E sUPREssÕEs
O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termos aditivos,
conforme disposições do Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela
Lei ns 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25%

(vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto art.65 § 1', da Lei Federal n"
8.666/93.

cúusulA

DÉclMA TERcETRA

-

DA REscrsÃo

oo coNTRATo

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80

da Lei no 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDo:A rescisão do contrato poderá ser:

l.

Determinada porato unilateral e escrito da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SfVfO,
nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a
contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

ll.

Constitui ainda motivo para rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da aplicação das
penalidades cabíveis, o não pagamento de salários e verbas trabalhístas, bem como o não

!!1.

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS.
Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED; ou
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V.

Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado o contraditório
e a ampla defesa, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal no 8.666/93:

VI

A suspensão de sua execução, por ordem escrita da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;

vil.

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE

- SEMED decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
EDUCAÇÃO

interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

vilt.

A não liberação, por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, de área, localou

objeto para a execução dos serviços nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;
rx.

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVll do artigo 78, sem que haja culpa do
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,

tendo ainda direito a:

x.
xt.

Devolução de garantia;

xt1.

Pagamento do custo da desmobílização.

xilt.

A rescísão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da

Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

autoridade competente.

xlv

Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSUtA DÉCIMA QUARTA

-

SUBcoNTRATAçÃO

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

cúusur-A DÉqMA eurNTA - ANTIcoRRUPçÃo
Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas físicas e
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, no âmbito municipal, em atenção
à LEI Ne L2.846, DE 01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela tN CRG OOZIàOLS e pela
Portaria CRG 1.332/2015 que independente de transcrição integra o presente instrumento.
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CIAÚSULA DÉCIMA sExTA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (MA), XX de xxxxxxxxxxxx de 2019.

CONTRATANTE

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADO

Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1.

CPF/MF

2.
CPF/M F
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL N.9 143/2019-CPt

ANEXO V
MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO DO rNC. V DO ART.27 DA LEI 8.666193

DECLARAçÃO

(Nome da

Empresa)

, inscrito no

seu representante legal o(a)
ldentidade

ne

por intermedio do

CNPJ ne

portador da Carteira de

Sr(a)

DECLARA, para fins do disposto no inc.

e do CPF ns

V do art. 27 daLei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei ne 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 quatorze anos, na condição de aprendiz

o

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ESTADo oo maRnxnÃo
PREFEITURA MUNlCIPAL DE IMPERATRIZ
comrssÃo eERMANENTE DE utcrraçÃo - cpL

pnrcÃo

àl

CPL

pRESENcTAL N.e 14312019-cpL

ANEXO VI

MoDELo DE DEcLARAçÃo oE crÊrucrl

E

cuMpRrMENTo Dos REeursrros oe xnetureçÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão n" 143/2019-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 (MA),

de

de 2019.

Representante Legal da Empresa
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